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SZPITAL WOJEWODZKI
IM. DR. LUDWII<A RYDYGIERA

W SUWAŁKACH

SLrrr alki. dn, 02.04 20l9r.

szpital wojewóctzki im. rlr Lucirvika Ry,rivgiera w,survałkach
l6-400 Suwałki, ul. Szpitalna ó0

tel./fax (87) 5ó-29-205

ogłasza przelarg of'ertolł,1, pisemn1, na ri,l,tlajenr

punlicszczeni3 o po\\,. ]zł mr. które.jc5t usvtuo\\,ane na l piętrze^li, buci} nku Przl,chodni Szpitala Wojeri,ódzl<iegrl
i[$ja]iJ,]lan 

R) d) giera W Suwatkach Prz)-' ul. Szpitainej 60 z prz,eznr...ni.* nu świadczenie usiLig

l' Cena rł'l'rvołarvcza za l m2pomieszczenia rvvnosi _53 zł netto a.podatek VAI- miesięcznie,oraz opłaty, ryczałtorve za media tj.
a/' za \\odę zinlną, ciepłą ikanalizację - 30 zł netto + podatek VAl.miesięcznie.
b,. za energię elektrycalą - 50 zł neno t pociatek VAT miesięcznie.

2' C"'zY-nsz będzie waloryZowanv ze skutkiem na,Ol s§cmia kazdego roku o śrec]niorocrjll, rvskaznik cen to\ł,alów iusług konsumpcyjnych za rok poprzedni publikowan>, przezprJr.ru cus.
3 Na]eznoŚĆ za na,jem P,omieszczen ja orazpozostałe opłary, bęctą płańe przezNajemcę w tęrminię 2 i cini oclw;'stawienia fakrury. W Przypadku opómienia ri,zaplacie będą pobierane usta\Ą,owe odsetki.
Zamkniętą koPertę zaY193-1+ca ofertę cenor,va oznaczona ,'OFERTA NA wYNAJEM ..MIE.ZCZENlA tJALrSŁUCI LOGOPEDYCŻŃb" nale:z1: 

"zĄoz,ć 
cio dnia 25.04,20l 9r, <jo godz. 8 ,,,, w Sekretariacie SzpitalaWojewódzkiego int,dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach prz, 

"l srpl'"l".: 60:""'' 
o

Do o.l-e$, Ol-erent winien załączyć :
I. Proponor,vaną cenę za 1 m ' powierzchni neno,
2' Aktua]ne zaŚwiadczęnie właŚcirvego li..ęau Skarbou,ego o nie zaIeganiu oiererrta z poclatkami.3' ZaŚw iadczenie z ZUS o nie zalegaiiu Ót ..nta , płutnni.ia ,łLa.t na ubezpieczeniaspołeczne i zc]rorł,otne.4 Wl Pis z ervidencji działalności giospodarcz-ą lub kra]owego ń..;.r,ru Sil;;.;; ;,;,;;.*" właściwego re.jestru,ZaŚrł'iadczenia o ktÓrych mowa w pńtj.l,:,ą lt,inne rri c,ńz"". rł,oryginale lub potr.lierd zonę zazgodnclśc,zoIyginałern.

LJmorva na rv''najenl w/w pomieszczenia zostanie zarvarta na okres do 3-ch lat.

§ififf-;Ęl1;,i';iilil'.i,fi'.Tl:i"':;:,,?,,,:ri,;;i';łrł5T3,*,,"l będa udzielane przez panią Reginę

"i.',i;iX:J';L':iX'#" ilj;H"XTjT.}dvgiera 
u' Suwałkach zastrzega sobie praw,o do uniervażnienia przetarlLl
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