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SPECYFIKACJA

Zespol Zakladow Opieki Zdrowotnej
w Czarnkowie

ul. Kosciuszki 96 64-700 Czarnkow
tel.(67) 35 28 090 fax (67) 35 28 171

Oglasza

przetarg nieograniczony na

wydzierzawienie pomieszczen punktu uslugowo gastronomicznego- 62,73 m2

1. Opis pomieszczen wskazanych do dzierzawy:
• Komunikacja -3,72m2

• Pomieszczenie socjalne-3,98m2

• WC-1,81m2

• Komunikacja - 4,62 m
• Rozdzielnia posilkow -13,04 m2

• Punkt gastronomiczny - 35,56 m

2. Okres trwania dzierzawy: od dnia podpisania umowy do 31.10.2017 r.
3. Stawka wywotawcza czynszu wynosi 1100.- zl brutto miesiecznie. Zaproponowana w

ofercie stawka czynszu musi bye wyzsza od wywolawczej co najmniej o 10%.
4. Wadium:
- Warunkiem udziahi w przetargu jest wniesienie wadium w wysokosci 1100,- zl. Wadium
nalezy wplacic na konto ZZOZ do dnia 1? .10 .2014 r. ( nr konta 70 1240 3709 1111 0000
4204 1175)
- Wadium zostanie zwrocone w ci^gu 3 dni po podpisaniu umowy.
- Wadium przepada na rzecz ZZOZ, jezeli oferent ktorego oferta zostanie przyjeta uchyli si^
od zawarcia umowy a takze jezeli zaden z uczestnikow przetargu nie zaoferuje ceny
dzierzawy wyzszej o co najmniej 10% od ceny wywolawczej.

4. Przej^cie pomieszczen punktu uslugowo gastronomicznego obwarowane jest
nast^pujacymi warunkami:
- wyposazenie pomieszczen na wlasny koszt. W minimalny zakres wyposazenia

powinny wchodzic lada chlodzaca, regal chlodniczy, ekspres do kawy, zabudowa mebli
kuchennych ze stali nierdzewnej, stoliki i krzesla
- utrzymanie pomieszczen w odpowiednim stanie technicznym i sanitarnym - zgodnie z

wymogami wynikajacymi w tym zakresie z przepisow prawa,
4a. Istnieje mozliwosc odkupienia wyposazenia od obecnego wynajmujacego- Pana Leszka
Sroczynskiego tel. 663 900 077.

5. Osoba^ upowaznion^ do kontaktu z oferentami jest p. Barbara Wicher tel. (067) 35 28 172
w godz. od 8.00- 14.00.
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6. Do oferty nalezy zaiaczyc nast^pujqcc dokumenty:
- podstawowe informacje o firmie tj. rodzaj dzialalnosci (zataczyc wypis z rejestru

dzialalnosci gospodarczej lub KRS),
- oswiadczenie dotyczace wyposazenia pomieszczen punktu uslugowo gastronomicznego

wraz z opisami sprz^tu, ktory b^dzie stanowil to wyposazenie.
- proponowanq cene brutto za jeden miesi^c,
- oswiadczenie zapewniaj^ce spelnienie warunkow zawartych w specyfikacji,
- opis doswiadczenia zawodowego oferenta.
- Oswiadczenie o zaakceptowaniu projektu umowy stanowi^cego zalacznik do niniejszej
specyfikacji

7. Oferty nalezy skladac w zaklejonych kopertach ( oznaczonych hasiem ,,Przetarg -
Punkt Uslugowo - Gastronomiczny) w siedzibie ZZOZ - Sekretariat

8. Termin skladania ofert uplywa dnia 1?.10.2014 r. o godz. 9.00
Otwarcie ofert nastapi dnia 1^.10.2014 r. o godz. 09.30 w Sali konferencyjnej szpitala
Powiatowego w Czarnkowie (segment B), ul. Kosciuszki 94 ,

9. Ustalenie najemcy nastapi na podstawie wyboru najkorzystniejszej oferty pod wzgledem
finansowyni odpowiadajacej wszelkim wymogom zawartym w niniejszej specyfikacji

lO.Waruiiki uniewaznienia przetargu:
- nie ztozenie zadnej oferty pisemnej
- gdy zadna ze zlozonych ofert pisemnych nie spelnia warunkow okreslonych w specyfikacji.

11 .Okres wiqzania ofert wynosi 15 dni.

12. Oferent moze dokonac wizji lokalnej pomieszczen przeznaczonych do wynaj^cia - po
uprzednim uzgodnieniu z dotychczasowym najemcy - tel. 663 900 077

13. ZZOZ zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, jezeli uczestnicy przetargu
zaoferowali t^ sama^ cene, a takze prawo uniewaznienia przetargu baz podania przyczyny oraz
odrzucenia ofert bez prawa protestow i odwolan.

Zahjcznik:
1. Plan sytuacyjny pomieszczen przeznaczonych do wynaj^cia.
2. Wzor umowy najmu.

:ita:
Wicher

014 r.

(piecz^c i podpis)'


