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W SUWAŁKACH

Suti ałki, dn. 02.04.20l9r

szpital wojervódzki im. cir Luctlvika R,dvgiera w sur,ałliach
ló-400 Survalki, ul. Szpitalna ó0

tel./fax (87) 56-29-205

tlgłasza przelafg ot'erlowy,, pisernnv na rvy,najenl

Pomieszczenia o Por,ł" 39,6 l m]. ktÓre Jest us)ruo\\anę na nisk_inl pańerze rł, budy,nku przychclclni SzpitalaWojer'l'Ódzkiego im,clr,Lutiwika RYdYgiera rv Sur.l,ałlach prąv ul. Szpitalnej 60 z, przez,naczeniem na prorvadzenlesklepu ze splzętem ortopedycznym i rehabiiitacyjnr Ilt.

l,CenawYwołalvczaza lm2pomieszczenia u,r,nosi l09złnetto l-poilatekVA,f nliesięcznie,oraz opłaty, ryczahowe za media tj.
al za wodę zitlną, ciepłą i kanalizację ,30 zł netto t podatek VAT miesięcznie.
b,' za energię elektryczrlą - 50 zł netto - poclatek VAT miesięcznie.
c" Za utrzvmanie i konserrvację łącza komputerori,ego - 20 zł netio + podatek VAT nriesiecznie.

2, Cz'-nsz bedzie rvaloryzowanY ze skutkiem na 0l sry-calia kaźdego roku o śręclniorocmy wskażlik cen towarórv iusług konsumpcyjnych za rok poprzeclni publikor.l,any przezPrLesa GUS,

3 NalehoŚĆ za najem P_onrieszczenia orazpozostałe opła§ będą płatne prz,ezNajemcę w terminie 21 dni odw1"'stawienia faktury', W PrzYPadku opóznienia *,zapłacie będą'pobierane ustawowe odsetki.

Zamkniętą koPertę zawierającą ofertę cenową oznaczoną "OFERTA NA WYNAJEM poMlEsZCZENlA NASKLEP ORTOPEDYCZNY" należY złoĄ'c do cinia 2,5.04,201 9r. do godz. 9 00 w Sekrętariacie SzpitalaWojewódzc<iego iIn.dr. Ludwika Rydygiera rv Surł.ałkach prz1,, ul. Szpitalnej 60.
Pppreąv,Orerent winien z -

1. Proponorvaną cęnę za l m 2 powierzchni netto.
2, Aktualne zaŚwiarlczelie właŚcirvego Urz_ędu Skarbowego o nie zaleganiu oferenta z podatkami.3' ZaŚwiadczenie z ZUS o nie zaleganiu oierenta z płanroicią silu,leł na ubezpieczenia społeczne izdrorvotne.4' WY'Pis z ewidencji działalności §osPodarczej lub krajorvego Rejestru Sądowego luł, i#.go właściwego rejestru.ZaŚr-viadczenia o którYch mowa w punt.l. 2,3.,1 rvinne uvc zńzone w, oryginale lub porw,ierd zonę zazgodnosc zoryginałem.

umou,a na wynajenr rv/w pomieszczenia zostanie zawat.ta na okręs do 3-ch lat.

Wszelkie inlonnacje związane z przedrniotow,m przetargiem of,erlowl,ni będą udziela nę przęz panią RegirreSzl,mańską - Kierownik Działu Eksploatacyjnego tel,f.ax ( 87) 56-29-230,

;ł::il'JiilJiiii§:.l"i'ffi-::fol9r o godz l0 0'' w sali konl-erenc;,jnej nr 4 Szpitala Wojewódzkiego

";.1i;iX!-:'"Ji,'§X'§"T:j;H"X]jf,}Jl)fiera 
rv Suri,ałkach zastrzega sobie prawo do uniervaznienia przetare,tr
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nr konta: PKo BP SA 79 l020 l332 0000 l402 0973 9899


