DYREKTOR SAMODZI ELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKI,ADU OPI BKI ZDROWOTNEJ
rv Ganvolinie z siedzib4 przy ul. Lubelskie.i 50
Oglasza pisernny konkurs ofert na najem pomieszczenia o powierzchr-ri 20 m2
znajdtri4cego siE w budynku szpitala w Garwolinie przy ul. Lubelskiei 50 zprzeznaczenier.n na
prowadzenie sklepu ortopedycznego.

SPZOZ

w Garwolinie przewiduje trwanie najmu lokalu bgdqcego przedmiotem

postgpowania konkursowego na okres 3 lat od daty podpisania umowy naimu.

Minimalna cena najmu za

1

ni powierzchni u2ytkowej lokalu wl,nosi netto 67,50 zlllnf

Warunkiern przyst4pier-ria do kor-rkursu jest wplacenie w dziale ksiggowoSci SPZOZ
Garwolin ul. Lubelska 50 wadiurn w wysokoSci 600 zlotych.
Ze szczegolowymi warunkami konkursu ofbrt oraz wzorerr ulllowy najmu przystgpuj4cy
do konktrrsu Oferent moze zapoznac sig w godz. 8 - 14 do dnia 07 .07 .2017r. w pokoiu nr 44
(poziom -l) w siedzibie SPZOZ w Galwolinie ul. Lubelska 50, tel. (025) 684 49 17 lub na
stronie internetowe.i www.spzozgarwolin.pl (w dziale: ogloszenia) oraz zdobyc wszelkie
infbrmacie niezbEdne do przygotowania oferty alakZe w uzgodnionym terrninie dokonac wizji
lokalnej pomieszczerria bgd4cego przedmiotem postEpow'ania konkursowego.

Ofertg nalezy skladac

w zamknigtych

koperlach lub opakowaniach. Koperta lub

opakowanie powinny by c zaadresowane:

Samodzielny Pu blicz ny Zaklad
Opieki Zdrowotnej w Garwolinie
ul. Lubelska 50
08-400 Garwolin

i opatrzone napisem:
,rKonkurs ofert na najem pomieszczenia z przeznaczeniem na prowadzenie sklepu
ortopedycznego w budynku szpitala rv Garwolinie przy ul. Lubelskiej 50".
Terrnin i miejsce skladania ofert: Oferty nale?y zloZyc nie po2niej ni2 do dnia 18.07.2017
roku, do godz. 1100, w sekretariacie SPZOZ w Garwolinie, ul. Lubelska 50 lub r-radai w formie
przesylki pocztowej. O terminie wpiynigcia oferty decyduje data wplywu do sekretariatu.

Rozstrzygnigcie konkursu ofert nast4pi w siedzibie SPZOZ w Ganvolinie przy ul.
Lubelskiej 50 w dniu 21.07.2017 r.

SPZOZ w Garwolinte zastrzega sobie prawo do odwolania konkursu, przesuniEcia
terminu skladania ofeft oraz uniewaznienia konkursu bez podania przyczyny.
Krzysztof Jan Zochowski
Dyrektor

