
Zamość, dnia 24.04.2014r.

Ogłoszenie 

           Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu 
ogłasza pisemny przetarg ofertowy na dzierżawę części działki gruntowej o pow. 5000 m 2, 

położonej na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 84/8 celem budowy ośrodka radioterapii.

Cena wywoławcza za 1 m 2  wynosi 6,67zł netto plus VAT za 1 miesiąc.
Pisemne oferty należy składać w kancelarii Szpitala, pok. nr 248 do dnia 23 maja 2014r do godz. 
12.00.
Z Warunkami Przetargu Ofertowego należy zapoznać się w siedzibie  Szpitala,  pok. 225 lub na 
stronie internetowej Szpitala: www.szpital.zam.pl . 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 maja 2014r. o godz. 13.00 w siedzibie Szpitala, sala 210.
Wadium w formie określonej w Warunkach Przetargu Ofertowego w wysokości  60.000,00 PLN 
należy wnieść na rachunek Szpitala do godz. 11.00 w dniu przetargu.
Okres dzierżawy powyższej nieruchomości wynosi do 30 (trzydzieści) lat , licząc od dnia zawarcia 
umowy. 
Oferta powinna być sporządzona zgodnie z Warunkami Przetargu Ofertowego i zawierać między 
innymi:
- oferowaną wysokość stałego składnika czynszu dzierżawnego wyrażonego w PLN w wartości 
netto i brutto za 1 m 2   za 1 miesiąc 
-  kopię  dowodu  wniesienia  wadium  i  określenia  sposobu  jego  zwrotu  (przelew  na  wskazany 
rachunek bankowy)
Uczestnik przetargu może złożyć tylko jedna ofertą. 
W  przypadkach  przewidzianych  w  Warunkach  Przetargu  Ofertowego  wadium  nie  podlega 
zwrotowi. 
Uprawnionymi  pracownikami Szpitala do kontaktu z uczestnikami przetargu są:
- w sprawach formalno- prawnych – mgr Andrzej Gryn, tel. 84 6773310,

            mgr Jadwiga Siedlecka, tel. 84 6773284
            mgr Roman Kapica, tel. 84 677 3285
            mgr Mirosław Brzozowski, tel 84 6773260

- w sprawach merytorycznych – lek.med. Marek Lipiec, tel. 84 6773300
- w sprawach technicznych – inż. Ryszard Władyga, tel. 84 6773250

Szpital  zastrzega  sobie  możliwość  odwołania  przetargu,  bądź zmiany niniejszego ogłoszenia  na 
każdym etapie bez podania przyczyn.
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