
Za1ilcznik do Zarzildzenia Nr 88/2018 

W6jta Gmlny Baboszewo 

z dnia 1 paidziernika 2018 r. 

OGI:.OSZENIE 

Na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku 

o gospodarce nieruchomosciami (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.) 

WOJT GMINY BABOSZEWO 

oglasza pisemny przetarg ograniczony najem lokalu uzytkowego 0 powierzchni 

uzytkowej 209,10 m2 znajdujqcego si~ na dzialce 273/21 polozonej we wsi 

Baboszewo ul. Spoldzielcza 4, w gminie Baboszewo na okres 10 lat tj. od dnia 1 

listopada 2018 roku do 31 paidziernika 2028 roku dla ktorej w Sqdzie Rejonowym 

w Plonsku prowadzona jest ksi~ga wieczysta KW Nr PLlL!00031293/7, zgodnie z 

tresciq ogloszenia stanowiqcego Zalqcznik do niniejszego Zarzqdzenia. 

Budynek wyposazony jest w instalacj~ elektrycznq, wodno-kanalizacyjnq, 

telefonicznq i centralnego ogrzewania. 

Wynajmujqcy zobowiqzuje si~ do dostosowania lokalu do potrzeb swiadczenia 

uslug medycznych. 

Do momentu dostosowania lokalu do w/w potrzeb zawiesza si~ koniecznosc 

swiadczenia uslug medycznych w terminie okreslonym ponizej. 

Celern najrnu jest prowadzenie w lokalu uZytkowym dzialalnosci 

gospodarczej w zakresie swiadczenia uslug rnedycznych pocz~wszy od dnia 

01.11.2018 r. do dnia 31.10.2028 r. 



Wymumuj,!cy wymaga. aby Najemca zapewnil; 

a) prowadzenie dzialalnosci gospodarczej w zakresie swiadczenia uslug 

medycznych, 

b) niezb~dne opmle, zezwolenia lub decyzje organow w przedmiocie 

mozliwosci prowadzenia w lokalu uzytkowym w Baboszewie przy ulicy 

Spoldzielczej 4 dzialalnosci gospodarczej w zakresie swiadczenia uslug 

medycznych, 

c) swiadczenia publiczno - prawne. 

Przedmiot najmu uzytkowany b~dzie przez Najemc~ wylqcznie w celu swiadczenia 

uslug zdrowotnych. Ewentualna utrata prawa do wykonywania dzialalnosci z 

zakresu ochrony zdrowia bqdi nie zawarcie kontraktu z NFZ powoduje 

rozwiqzanie umowy najmu w trybie natychmiastowym. Wynajmujqcy nie wyraza 

zgody na dalszy podnajem bqdi oddanie w bezplatne uzytkowanie pomieszczen 

osobom trzecim. Najemca nie ma prawa zmieniac przeznaczenia przedmiotu 

najmu i zobowiqzuje si~ do uzywania przedmiotu najmu zgodnie z jego 

przeznaczeniem. 

Najemca ma obowiqzek przejqc prawa i obowiqzki Gminy zwiqzane 

z zarzqdzaniem nieruchomosciq stanowiqcq przedmiot najmu, przy czym 

zobowiqzany jest do utrzymania w okresie trwania umowy wszystkich lokali 

w stanie niepogorszonym, wykonywania biezqcych nap raw i remont6w 

zwiqzanych z prawidlowym funkcjonowaniem lokali, a takze do wykonania prac 

adaptacyjnych i modernizacyjnych zwiqzanych z prawidlowym funkcjonowaniem 

przedmiotu najmu (za zgodq najemcy), a w szczeg6lnosci: 

" ubezpieczyc obiekt od kradziezy, pozaru i innych zdarzen losowych, 

" zabezpieczyc we wlasnym zakresie i ponosic koszty zwiqzane z dostarczeniem 

ciepla, dostarczeniem zimnej wody, wywozem nieczystosci, dostarczeniem energii 

elektrycznej, oplaceniem podatku od nieruchomosci oraz innych koszt6w 

zwiqzanych z utrzymaniem obiektu. 



Minimalna stawka wywolawcza czynszu mleS1Elcznego brutto wynosi 123 zl 

(slownie: sto dwadziescia trzy zlote zl 00/100). 

Komisja Przetargowa dokona oceny ofert przy zastosowaniu nast~puj~cych 

kryteriow oceny: 

1) zaproponowana wysokosc czynszu najmu - max. 100 punktow (obliczana wg 

wzoru): 

C = ----------x 100 punkt6w 

Cn 

gdzie: 

C - kryterium Cena 

Cb - cena oferty badanej 

Cn - cena najwyzsza z ofert badanych 

Maksymalna liczba punktow wynosi 100. 

Ocena spelniania warunkow udzialu w postElPowaniu bEldzie dokonana na 

zasadzie: spelnial nie spelnia. 



Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest: 

a) zlozenie w terminie do dnia 15 paidziemika 2018 r. do godz. 12:00 

pisemnej oferty na przedmiot najmu w zamkni~tej kopercie z napisem: 

"Przetarg pisemny ograniczony na najem lokalu uZytkowego stanowi,!cego 

wlasnose Gminy Baboszewo polo zone go przy u1. Spoldzielczej 4 w 

Baboszewie, Gmina Baboszewo 

Nie otwierae do dnia 15 paidziemika 2018 r. do godziny 12:15" 

osobiscie lub pocztq na adres: Urzqd Gminy Baboszewo, ul. Warszawska 9A, 09· 

130 Baboszewo. Za dat~ zlozenia oferty uwaza si~ dat~ i godzin~ wplywu 

przesylki do Urz~du Gminy Baboszewo. Oferty, ktore wplynq do Urz~du Gminy 

Baboszewo po wskazanym w niniejszym ogloszeniu terminie nie b~dq otwierane 

i rozpatrywane, 

b) wPlacenie wadium w wysokosci 2000 (dwa tysiilce) zl. Wadium nalezy 

wplaciC przelewem na rachunek bankowy Gminy Baboszewo - Bank Spoldzielczy 

w Plonsku, Oddzial w Baboszewie Nr 73 8230 0007 0005 6300 2000 0004. 

Wadium winno bye wplacone trzy dni przed otwarciem ofert tj. do dnia 12 

paidziemika 2018 r. Za dat~ wniesienia wadium uwaza si~ dzien wplywu 

srodkow na wskazany rachunek Gminy Baboszewo. 

Pisemna oferta powinna zawierae: 

1. Imi~, nazwisko i adres oferenta alba nazw~ lub firm~ oraz siedzib~, jezeli 

oferentem jest osoba prawn a lub jednostka organizacyjna nie posiadajqca 

osobowosci prawnej. 

2. Dat~ sporzqdzenia oferty. 



3. Oswiadczenie, ze oferent zapoznal si~ z zasadami obowiqzujqcymi przy 

skladaniu ofert oraz warunkami przetargu, akceptuje je i przyjmuje bez 

zastrzezeil. 

4. Oswiadczenie oferenta 0 spelnianiu wymagail w zakresie posiadana co najmniej 

pi~cioletniego doswiadczenia w prowadzeniu dzialalnosci gospodarczej w zakresie 

uslug medycznych. 

5. Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sqdowego, jezeli oferta skladana jest 

przez podmiot podlegajqcy wpisowi do KRS, w pozostalych przypadkach wpis do 

wlasciwych ewidencji i rejestru (dopuszczalne jest zlozenie kserokopii 

poswiadczonych przez oferenta). 

6. Szczegolowq pisemnq informacj~ 0 sposobie prowadzenia dzialalnosci 

gospodarczej w zakresie uslug medycznych. 

7. Szczegolowq pisemnq informacj~ 0 sposobie zapewnienia innych swiadczeil 

z zakresu ochrony zdrowia, w tym swiadczeil specjalistycznych i ich rodzaju i 

opieki domowej oraz opieki w srodowisku nauczania i wychowania. 

8. Oferowanq stawk~ czynszu najmu. 

9. Dowod wplaty wadium. 

Wadium wplacone przez uczestnika przetargu, ktory wygra przetarg, b~dzie 

zaliczone na poczet przyszlego czynszu najmu. 

Pozostalym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrocone na wskazany przez 

nich rachunek bankowy niezwlocznie po odwolaniu lub zamkni~ciu przetargu, 

jednak nie p6iniej niz przed uplywem 3 dni od dnia rozstrzygni~cia . 

Wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Baboszewo, jesli osoba us talon a jako 

nabywca nieruchomosci, nie spelni warunkow zawartych w ogloszeniu i nie 

przystqpi do zawarcia umowy w miejscu i terminie ustalonym przez organizatora 

przetargu. 



Oferty naleZy skladac w sekretarlacie Urzt:du Gminy Baboszewo 

w pok. Nr 4. do dnia 15 paidziernika 2018r .. do godz. 12:00. 

Przetarg cz~sc jawna (otwarcie ofert) odb~dzie si~ w dniu 

15 paidziernika 2018r. 0 godzinie 12:15 w siedzibie Urz~du Gminy 

Baboszewo w Sali Konferencyjnej. 

W6jt Gminy Baboszewo zastrzega sobie mozliwosc kierowania dodatkowych pytan 

do oferent6w w celu wyjasnienia wqtpliwosci powstalych przy ocenie skladanych 

ofert. 

Uczestnicy przetargu zostanq poinformowani 0 rozstrzygniElciu przetargu 

w terminie 3 dni od daty zamkniElcia przetargu. 

Z oferentem wybranym w przetargu zostanie pod pis ana umowa na okres 10 lat. 

Najemca zostanie powiadomiony 0 terminie zawarcia umowy najmu. najpozniej 

w ciqgu 7 dni od daty rozstrzygniElcia przetargu. 

Najemca, kt6ry nie stawi siEl bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy, traci 

prawo do zawarcia umowy najmu, a wplacone wadium nie podlega zwrotowi. 

W tym przypadku umowa najmu zostanie zawarta z oferentem spelniajqcym 

warunki, kt6ry uzyskal kolejno najwiElkszq liczbEl punkt6w. 

Oferent jest zwiqzany zlozonq ofertq przez okres 30 dni od daty otwarcia ofert. 

W przypadku zaistnienia istotnych powod6w W6jt Gminy Baboszewo zastrzega 

sobie prawo odwolania przetargu. W6jt Gminy zastrzega sobie prawo zamkniElcia 

przetargu bez wybrania kt6rejkolwiek z ofert. 



Szczegolowe informacje 0 przetargu mozna uzyskac w Urz~dzie Gminy 

Baboszewo, pokoj nr 29, tel. 23661-10-91 w. 39 od poniedzialku do srody i w 

pi'ltek w godz. od 7:30 do 15:30 oraz w czwartek od 7:30 do 17:00. 

WARUNKI PRZETARGU 

1. Przetarg odb~dzie si~ w terminie i miejscu okreslonym w ogloszeniu. 

2. Przetarg moze si~ odbyc pomimo, ze wplyn~la tylko jedna oferta 

spelniaj'lca warunki okreslone w ogloszeniu 0 przetargu. 

3. Przetarg sklada si~ z cz~scijawnej i niejawnej. 

4. W cz~sci jawnej przetargu, ktora odbywa si~ w obecnosci oferentow, 

komisja przetargowa podaje liczb~ otrzymanych ofert, dokonuje ich 

otwarcia, podaje imiona i nazwiskal nazwy oferentow, ktorzy zlozyli oferty. 

5. W cz~sci niejawnej przetargu komisja przetargowa sprawdza kompletnosc 

ofert i dokonuje szczegolowej analizy ofert oraz wybiera najkorzystniejsz'l 

z nich lub stwierdza, ze nie wybiera zadnej ze zlozonych ofert. 

6. Przetarg uwaza si~ za zamkni~ty z chwil'l podpisania protokolu. 

7. Przewodnicz'lcy Komisji zawiadomi na pismie wszystkich, ktorzy zlozyli 

oferty, 0 wyniku przetargu w terminie nie dluzszym niz 3 dni od dnia 

zamkni~cia przetargu. 

8. Wojt Gminy Baboszewo zawiadomi osob~ ustalon'l jako najemca 

nieruchomosci 0 miejscu i terminie podpisania dokumentu okreslaj'lcego 

warunki najmu (umowa najmu), najpoiniej w ci'lgu 7 dni od dnia wylonienia 

Najemcy. 

9. Z przeprowadzonego przetargu sporz'ldzany jest protokol, ktory podpisuj'l 

przewodnicz'lcy i czlonkowie komisji przetargowej . 

10. Protokol z przeprowadzonego przetargu i warunki przetargu stanowi'l 

podstaw~ do zawarcia umowy najmu. 

mar Tomasz Sobecki 
b 




