
OGŁOSZENIE 

SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie przy ul. Mirowskiej 15 ogłasza 
wszczęcie postępowania przetargowego na dzierżawę powierzchni 13,76m2 

usytuowanych na parterze w Pawilonie „A” SP ZOZ Miejskiego Szpitala 
Zespolonego w Częstochowie przy ul. Mirowskiej 15 z przeznaczeniem na 

prowadzenie sklepiku z artykułami zaopatrzenia medycznego. 
 
Zainteresowani udziałem w postępowaniu przetargowym mogą odebrać dokumenty 
w Sekcji Zamówień Publicznych SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego z siedzibą 
w Częstochowie przy ul. Mirowskiej 15 (Pawilon „G” pok. nr 14) lub pobrać ze strony 
www.zsm.czest.pl  
Wszelkie informacje dotyczące pomieszczeń przeznaczonych do dzierżawy można 
uzyskać w Dziale Administracyjno – Organizacyjnym SP ZOZ Miejskiego Szpitala 
Zespolonego przy ul. Mirowskiej 15 w Częstochowie. 
Osobami uprawnionymi do udzielania wyjaśnień są: 
w sprawach dot. przedmiotu dzierżawy 
Zastępca Dyrektora ds. Eksploat. – Techn.    Paweł Lelonkiewicz  
Kierownik Działu Administracyjno –Organizacyjnego Karina Szewczyk  
w sprawach formalnych  
Specjalista ds. Zamówień Publicznych  Grażyna Harciarek tel. faks 34/370 21 35  
 
Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu w siedzibie SP ZOZ Miejskiego Szpitala 
Zespolonego w Częstochowie przy ul. Mirowskiej 15 w Kancelarii, I p, Paw.„G” pok. nr 1). 
Termin składania ofert upływa w dniu   03.12.2015 r. o godzinie 10.00 
Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu  03.12.2015 r. o godzinie 10.30 

w siedzibie Zamawiającego przy ul. Mirowskiej 15 w Sekcji Zamówień Publicznych, 
budynek administracji I p Paw.„G” pokój nr 14.  
Termin związania ofertą: nie dłużej niż 30 dni.  
Minimalna stawka wyjściowa do przetargu miesięcznego czynszu dzierżawy wynosi netto 
105,81 zł/m2  
Określona minimalna stawka nie obejmują kosztów mediów, które będą rozliczne 
odrębnie. 
Kryteria oceny ofert: Oferowana cena dzierżawy - 100 % 
Termin trwania dzierżawy: 3 lata od daty podpisania umowy dzierżawy. 
W postępowaniu na dzierżawę powierzchni mogą uczestniczyć Oferenci, którzy: 
1) Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami 

ustawowymi, a w szczególności: są zarejestrowani w Krajowym Rejestrze 
Sądowym lub CEIDG oraz posiadają numer REGON i NIP; 

2) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu działalności 
gospodarczej 

3) Nie zalegają w płaceniu składek na ubezpieczenia społeczne; 
4) Nie zalegają w płaceniu podatków; 
5) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zabezpieczającej zawarcie 

i realizację umowy;  
6) Zobowiążą się do dzierżawy pomieszczeń, z przeznaczeniem na działalność 

określoną w SWU i zaakceptują dołączony projekt umowy dzierżawy.  
 
Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert oraz do 
odwołania przetargu bez podania przyczyn. 

Zatwierdził: 

Dyrektor 
Wojciech Konieczny  


