
Zaproszenie

Samodzielny  Publiczny  Szpital  Wojewódzki  im.  Papieża  Jana  Pawła  II  w  Zamościu  zaprasza
zainteresowane podmioty do składania wstępnych ofert dotyczących realizacji inwestycji w zakresie
budowy i prowadzenia na terenie naszego szpitala ośrodka radioterapii.

Samodzielny  Publiczny  Szpital  Wojewódzki  im.  Papieża  Jana  Pawła  II  w  Zamościu
(www.szpital@szpital.zam.pl)  zaprasza  zainteresowane  podmioty  do  składania  wstępnych  ofert
dotyczących  realizacji  inwestycji  w  zakresie  budowy  i  prowadzenia  na  terenie  Samodzielnego
Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu, ul. Aleje Jana Pawła II 10
ośrodka radioterapii.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu oferuje możliwość
dzierżawy gruntu o powierzchni 5000 m2 niezbędnego do realizacji inwestycji na okres do 30 lat zgodnie
z Uchwałą nr CCXXXI/4675/2014 z dnia 25.02.2014r. Zarządu Województwa Lubelskiego (w załączeniu
mapka terenu szpitala z zaznaczonym  miejscem lokalizacji inwestycji).

Samodzielny  Publiczny  Szpital  Wojewódzki  im.  Papieża  Jana  Pawła  II  w  Zamościu  oczekuje  od
podmiotów  zainteresowanych  nawiązaniem  współpracy  złożenia  oferty  współpracy  w  formie  listu
intencyjnego zawierającego w swojej treści:
- informacje o podmiocie zainteresowanym współpracą w powyższym zakresie,
-  wstępne  określenie  zakresu  rzeczowego  i  finansowego  inwestycji,  (charakterystyczne  parametry
określające wielkość obiektu i zakres robót budowlanych) 
-  przedstawienie  założeń  funkcjonalno  –  użytkowych  wraz  z  wizualizacją  (powierzchnia  użytkowa
poszczególnych pomieszczeń wraz z określeniem ich funkcji, wskaźniki powierzchniowo – kubaturowe)
-  deklarację  przeprowadzenia  kompleksowej  inwestycji  polegającej  na  budowie,  wyposażeniu,
sfinansowaniu i zarządzaniu ośrodkiem radioterapii.

Oferty  należy  składać  do  dnia  15.04.2014  r.  do  godz.  14:00  w  kancelarii  szpitala  pok.  248
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu,  22–400
Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10.

Złożone  oferty  wraz  z  w/w dokumentami  będą  podstawą  do  dalszych  prac  związanych  z  realizacją
inwestycji.
Samodzielny  Publiczny Szpital  Wojewódzki  im.  Papieża  Jana  Pawła  II   w Zamościu  oświadcza,  że
posiada prawo do dysponowania (dzierżawy) częścią nieruchomości o powierzchni 5000 m2 oznaczoną
w załączniku nr 1 jako działka 84/8.

Nieruchomość  nie  jest  obciążona  żadnymi  prawami,  długami,  ani  roszczeniami  osób  trzecich  oraz
hipotekami przymusowymi.

Zgodnie  z  zapisami  Planu  Zagospodarowania  Przestrzennego  Miasta  Zamościa,  w/w  nieruchomość
zlokalizowana jest w obszarze z istniejącą funkcją z zakresu  ochrony zdrowia.

Zamość, dnia 21 marca 2014r.

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Szpitala

Wojewódzkiego im. Papieża Jana
Pawła II w Zamościu

Lek.med. Andrzej Mielcarek

http://www.szpital.szpital.zam.pl/

	Dyrektor

