
Zarz'ldzenie Nr 100/2018 
Wojta Gminy Baboszewo 

z dnia 06 Iistopada 2018 roku 

w sprawie ogloszenia przetargu pisemnego ograniczonego na najem 
lokalu uzytkowego stanowi'lcego wlasnosc gminy Baboszewo 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marea 1990 roku 0 samorz~dzie 

gminnym (Dz.U. z 2018 r poz. 994 ze zm.), art. 25 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku 

o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U z 2018 r poz. 121) oraz § 14 uchwaly Rady Gminy 

Baboszewo z dnia 25 listopada 2009r. W sprawie zasad nabywania. zbywania i obci'\Zania 

nieruchomosci gruntowych, ich wydzierZawienia lub wynajrnowania oa okres dluZszy nii: 3 lata 

oraz najrnu lub dzierZaWY lokali ui;ytkowych, zar.z1ldzam co nast~puje: 

§ 1 

1. W6jt Gminy Baboszewo og1asza przetarg plsenmy ogramczony oa najem lokalu 

uzytkowego stanowi;lcego wlasnosc Gminy Baboszewo. polozonego w miejscowosci 

Baboszewo oa dzialce oznaczonej w ewidencj i grunt6w nr 6 11 0 powierzchni 0,14 ha 

obj,tej ksi,g~ wieczysU( KW Nr PLlU00043615/8 zabudowanej budynkiem Osrodka 

Zdrowia 0 powierzchni uzytkowej 346,66 m 2 wraz z s ieci~ instalacjami i budowlami do 

nieruchomosci przepisanymi na okres od dnia 01 marca 2019 roku do 31 paidziemika 2028 

roku zgodnie z tresci'l ogloszenia stanowi'lcego Zat'lcznik do niniejszego Zarzqdzenia. 

2. W6jt Gminy Baboszewo oddaje w najem wyzej opisany lokal uzytkowy (budynek) 

Najemcy. kt6ry zobowiqi:e s it;? do realizacj i nastt;?puj'lcych warunk6w; 

1.Najemca zobowi'lzuje sit;? do wykonania remontu przedmiotowego budynku zgodnie 

z dokumentacj<\. dostarczon<\. przez Wynajmuj'lcego. Koszt remontu po stronie Najemcy nie 

wi~cej niz 250 OOOzl. Zakres obejmuje wykonanie remontu wewnt;?trznego budynku oraz 

instalacji wewnt;?trznych wodno-kanalizacyjnych, c.o, oraz e1ektrycznych w terminie 

do 28.02.2020 roku. 

2. Prowadzenia dzialalnosci gospodarczej w zakresie udzielania swiadczen zdrowotnych 

w zakresie co najmniej podstawowej opieki zdrowotnej, moze bye to filia, z tym ze wymaga 

si~ aby swiadczenia z zakresu pomocy udzielane byly w godzinach od 8 do 18 od 

Ol.03.2020r w wyremontowanej przychodni. 

3. Na przyszlym Najemcy ciqi:y obowiqzek uzyskania opinii, zezwoleil lub decyzj i organ6w 

w przedmiocie mozliwosci prowadzenia w budynku Osrodka Zdrowia w Baboszewie 

dzialalnosci gospodarczej w zakresie udzielania swiadczen zdrowotnych, 



4. Ponoszenia wszelkich swiadczeil publiczno - prawnych. 

5, Minimalna stawka wywolawcza czynszu miesi~cznego za najem w wysokosci zawartej 

W ofereie 1000 zl brutto z podatkiem VAT (slownie: jeden tysi'le zlotyeh) 

Czynsz piatny dopiero od momentu korzystania z budynku po remoncie w tenninie do 

ostatniego dnia kaZdego miesi<\.ca na podstawie faktur VAT wystawianych przez 

Wynajmuj<\.cego w fonnie, przelewu na konto Urz~du Gminy. 

6. Ponoszenia odpowiedzialnosci cywilnej wobec os6b trzecich oraz ubezpieczenia obiektu 

od tej odpowiedziainosci, 

7. Udost~pniania Wynaj muj <\.cemu obiektu celem kontroli realizacji postanowieil umowy, 

8. Dokonywania biet<tcej konserwacji i remontow wynikaj<tcych z eksploatacji budynku, 

9. Wszelkie koszty ewentualnych remont6w odtworzeniowych, rozbudowy modemizacj i 

obei'(Zac b"d~ Najeme" 

1O.Wykonywanie remontow odtworzeniowych, rozbudowy i modemizacji wymaga 

uprzedniego pisemnego uzgodnienia pomi~dzy Najemc'l i Wynajmuj'lcym, 

II . Dbalosc 0 przedmiot najmu i wykorzystywanie go zgodnie z zasadami prawidlowej 

gospodarki, wiedzy, doswiadczenia zyciowego i starannosci, 

3. W6jt Gminy Baboszewo zastrzega prawo zamkni~cia przetargu bez wybrania kt6rejkolwiek 

z ofert. 

4. Wojt Gminy Baboszewo zastrzega prawo odwolania przetargu z wainej przyczyny. 

§2 

Ogloszcnie podaje s i~ do publicznej wiadomosci poprzez jego wywieszenie na tablicy ogloszeIi. 

w siedzibie Uq:du Gminy oraz opublikowaniu w Biuletynie Infonnacji Publicznej 

§3 

Wykonanie Zarz<tdzenia powierza si~ Kierownikowi Referatu PPGNiOS, 

§4 

ZarzZldzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania, 



Zal~cznik do Zarz~dzenla Nr 100/2018 

Wojta Gminy Baboszewo 

z dnia 6Ustopada 2018 r. 

OGLOSZENIE 

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 na remont i najem nieruchomosci 

oznaczonej, jako dzialka nr 611 0 obszarze 0,1400 ha polozonej we wsi Baboszewo, 

w gminie Baboszewo, zabudowanej budynkiem Osrodka Zdrowia, dla ktorej 

w S'ldzie Rejonowym w Ploilsku prowadzona jest ksi~ga wieczysta Nr 

PLlU00043615/8. 

L'lczna powierzchnia gabinetow i pomieszczeil pomocniczych przeznaczonych do 

najmu w budynku Osrodka Zdrowia w Baboszewie wynosi 346,66 m'. 

Budynek wyposazony jest w instalacj~ elektryczn'l, wodno·kanalizacyjn'l, 

telefoniczn'l i centralnego ogrzewania. 

Najemca zobowiqzuje si~ do: 

1) wykonania remontu przedmiotowego budynku zgodnie 

z dokumentacjq dostarczonq przez Wynajmujqcego. Zakres obejmuje 

wykonanie remontu wewn~trznego budynku oraz instalacji 

wewn~trznych wod-kanalizacyjnych, c.o., oraz elektrycznej w termlnle 

28 lutego 2020 r. Koszt remontu ponieslony przez Najemc~ nie moze 

przekraczac kwoty 250 000 zl lub b~dzie zgodny z kosztorysem 

w przypadku nizszej kwoty. 



2) prowadzenla w budynku Osrodka Zdrowia w Baboszewle dzialalnoscl 

z zakresu podstawowej oplek! zdrowotnej POCZilWSZY od dnla 

zakonczenla remontu do dnla 31.10.2028 r. polegajileej, eo najmnlej 

na nleodplatnym swiadezenlu gwarantowanyeh uslug podstawowej 

opiek! zdrowotnej na zasadaeb okreslonyeb w przeplsaeb ustawy 

z dnla 27 slerpnia 2004 r. 0 swiadezeniaeh opiek! zdrowotnej 

finansowanyeh ze srodkow pubUeznyeh (Dz. U. z 2017 r., poz. 1938) 

oraz zgodnle z Rozporzildzenlem Mlnis!ra Zdrowla z dnla 24 wrzesnia 

2013 r. w sprawle swiadezen gwarantowanyeh z zakresu podstawowej 

opiek! zdrowotnej (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 86) wraz z rozpocz~c1em 

dzialalnosci. 

Gmina Baboszewo planuje wykonanie remontu zewn~trznego budynku 

przeznaczonego na wynajem w zakresie zgodnym z powstajilcil dokumentacjil 

projektowil. Remont zewn~trzny budynku planuje si~ wykonac w tym samym czasie. 

co remont wewniltrz budynku tak, aby nie utrudniac w pozniejszym okresie 

wykonywania dzialalnosci leczniczej. 

Gmina Baboszewo zobowiilzuje si~ do zwrotu nakladow zwiilzanych z remontem 

przedmiotowego budynku z uwzgl~dnieniem faktycznego zuzycia w oparciu 

o wycen~ rzeczoznawcy. 

Do przetargu mogil Przystilpic podmloty lecznlcze spelnlajilce wymaganla. 

posiad<\iijee. co najmniej piecioietnle doswladczenle w prowadzenlu 

dzlalalnoscl w zakresle podstawowej oplek! zdrowotnej potwierdzone 

oswiadczeniem 0 zawarciu stosownych umow z Narodowym Funduszem 

Zdrowia. W przypadku nlespelulenla pOwyZszego warunku oferta podlega 

odrzuceniu. 

Wynajmujilcy wymalla. aby Najemca zapewnll; 

a) rejestracj~ pacjentow na okreslonil godzin~. 

b) swiadczenie uslug w ramach podstawowej opieki zdrowotnej w godzinach 

od 8:00 do 18:00, 



c) .wiadczenie uslug w pelnym zakresie i wymiarze czasowym, jako POZ 

(Podstawowej Opieki Zdrowotnej) " dopuszeza sl~ mozIiwosc utworzenla 

w Budynku Osrodka Zdrowia w Baboszewie Filii Podstawowej Oplekl 

Zdrowotnej, 

d) wizyty w domach pacjentow, ktore maj. odbywac si~ w przypadkach uzasadnionych 

medycznie. 

Wynajmuj,!ey wymaga, aby Najemea reallzowal swiadezenla z zakresu 

Podstawowej Oplekl Zdrowotnej w oparciu 0: 

• poradnl~ lekarza podstawowej oplekl zdrowotnej 

• poradni~ plel~gnlarkl srodowiskowej 

• poradnl~ poloinej srodowiskowej 

• gablnet zabiegowy 

• gablnet higleny szkolnej 

• punkt szczepien. 

Najemca zobowi"zany jest, podczas swiadczenia uslug, wypelnic wszelkie 

procedury rejestrowe wymagane dla prawidlowego funkcjonowania podmiotu 

leczniczego (Podstawowej Opieki Zdrowotnej " POZ) oraz dokonac wszelkich 

koniecznych uzgodnien z wlasciwym Oddzialem Narodowego Funduszu Zdrowia 

celem zapewnienia ci"glosci wykonywania swiadczen, co najmniej z zakresu 

podstawowej opieki zdrowotnej. 

Najemca rna obowi"zek przej"c prawa i obowi"zki Gminy zwi"zane z zarz"dzaniem 

nieruchomosci" stanowi"c" przedmiot najmu, przy czym zobowi"zany jest do 

utrzymania W okresie trwania umowy wszystkich lokali w stanie niepogorszonym, 

wykonywania biei"cych napraw i remontow zwi"zanych z prawidlowym 

funkcjonowaniem 10kali, a takie do wykonania prac adaptaC}jnych 

i modernizacyjnych zwi"zanych z prawidlowym funkcjonowaniem przedmiotu 

najmu (za zgod,! najemcy), a w szczegolnosci: 

" ubezpieczyc obiekt od kradzieZy, poiaru 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 kosztow 

zwi~zanych z utrzymaniem obiektu. 

Minimalna stawka wywolawcza czynszu miesl~cznego brutto wynosi 1 000 zl 

(slownie: jeden tysi~c zlotych zl 00/100). 

Wynajmuj~cy zwolniony jest z placenia w/w czynszu w trakcie okresu wykonywania 

remontu. 

Wynajmuj~cy zobowiqzuje si~ do nieodplatnego uzyczenia na rzecz Samodzielnego 

Publicznego Zakladu Opieki Zdrowotnej w PIOllSku pomieszczenia Uednego 

gabinetu) na poradnie z mozliwosci~ wspolkorzystania z pomieszczen tj. gabinetu 

zabiegowego, rejestracji pacjentow, poczekalni, pomieszczenia sanitamego, pokoju 

socjalnego i WC. W/W uzyczenie nast~pi w przypadku wyst~pienia przez 

Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej w PIOllSku z wlasciwym 

wnioskiem do Gminy Baboszewo. Szczegolowe warunki uzyczenia zostan~ 

uzgodnione przez Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej w PIOllSku i 

Gmin~ Baboszewo po wczesniejszym poinformowaniu najemcy. 

Komlsja przetargowa dokona oeeny ofert przy zastosowanlu nast~puj'leyeh 

kryterl6w oeeny: 

1) zaproponowana wysokosc czynszu najmu - max. 70 punktow (obliczana wg 

wzoru): 

C = ---------- x 70 punktow 

Cn 

gdzie: 

C - kryterium Cena 



Cb - cena oferty badanej 

Cn - cena najwyzsza z ofert badanych 

2) doswiadczenie zawodowe. kwalifikacje lekarza maj~cego wykonywac obowi~zki 

lekarza pierwszego kontaktu - max. 20 punktow 

a) 0-2 lat - 8 punktow 

b) 3-5 lat - 15 punktow 

c) powyzej 5 lat - 20 punktow 

3) swiadczenie uslug z zakresu Opieki Domowej oraz w srodowisku nauczania 

i wychowania - max. 10 punktow 

[wyb6r T AKJ - 10 punktow 

[wybor NIEJ - 0 punktow. 

Maksymalna liczba punktow wyuos! 100. 

Za najkorzystniejsz~ uznaje si~ ofert~. ktora uzyskala najwi~ksz~ liczb~ punktow. 

W przypadku rownowaznosci ofert najkorzystniejszych 0 wyborze oferenta 

rozstrzyga losowanie. 

Ocena spelniania warunkow udzialu w post~powaniu b~dzie dokonana na 

zasadzie: spelnla/nle spelnla. 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest; 

a) zloienie w terminie do dDla 13listopada 2018 roo do godz. 10;00 pisemnej 

oferty Da przedmiot mumu w zamkni~tej kopercie z napisem: 

"Przetarg pisemny ograniczony na najem nieruchomosci . Osrodek 

Zdrowia w Baboszewie. 



Nie otwiera'; do dnia 13 listopada 2018 r. do godziny 10:15" 

osobiscie lub poczt~ na adres: Urz~d Gminy Baboszewo, ul. Warszawska 9A, 09-130 

Baboszewo. Za dat~ zloienia oferty uwaia si~ dat~ i godzin~ wplywu przesylki do 

Urz~du Gminy Baboszewo. Oferty, ktore wplyn~ do Urz~du Gminy Baboszewo 

po wskazanym w niniejszym ogloszeniu terminie nie b~d~ otwierane 

i rozpatrywane, 

b) \\'Placenie wadlum w wysokosci 10000 (dzlesiec tysiecyl zl. Wadium nalezy 

wplacic przelewem na rachunek bankowy Gminy Baboszewo - Bank Spoldzielczy 

w PIOl\sku, Oddzial w Baboszewie Nr 73 8230 0007 0005 6300 2000 0004. 

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

12 listopada 2018 r. Za dat~ wniesienia wadium uwaza si~ dzien wplywu srodkow 

na wskazany rachunek Gminy Baboszewo. 

Pisemna oferta pOMona zawierac: 

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

oferentem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadaj~ca 

osobowosci prawnej. 

2. Dat~ sporz~dzenia oferty. 

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

ofert oraz warunkami przetargu, akceptuje je i przyjmuje bez zastrzeien. 

4. Oswiadczenie oferenta 0 spelnianiu wymagan w zakresie posiadania, co najmniej 

pi~cioletniego doswiadczenia w prowadzeniu dzialalnosci w zakresie podstawowej 

opieki zdrowotnej. 

5. Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sqdowego, jezeli oferta skladanajest przez 

podmiot podlegajqcy wpisowi do KRS, w pozostalych przypadkach wpis do 

wlasciwych ewidencji i rejestru (dopuszczalne jest zlozenie kserokopii 

poswiadczonych przez oferenta). 



6. Szezegalowij pisemnij infonnaej~ 0 sposobie zapewnienia, co najmniej 

podstawowej opieki zdrowotnej. 

7. Szczeg610wCl pisemnC} informacj~ 0 sposobie zapewmema innych swiadczen 

z zakresu oehrony zdrowia, w tyro swiadezen speejalistyeznyeh i ieh rodzaju 

i opieki domowej oraz opieki w srodowisku nauezania i wyehowania. 

8. Oferowanij stawk~ ezynszu najmu. 

g. Dowad wplaty wadium. 

Wadium wplaeone przez uezestnika przetargu, ktory wygra przetarg, b~dzie 

zaliezone na poezet przyszlego ezynszu najmu. 

Pozostalym uezestnikom przetargu wadium zostanie zwroeone na wskazany przez 

nieh raehunek bankowy niezwloeznie po odwolaniu lub zamkni~eiu przetargu, 

jednak nie poiniej nii przed uplywem 3 dni od dnia rozstrzygni~eia. 

Wadium ulega przepadkowi na rzeez Gminy Baboszewo, jesli osoba ustalona, jako 

nabywea nieruehomosei, nie spelni warunkaw zawartyeh w ogloszeniu i nie 

przystijpi do zawareia umowy w miejseu i tenninie ustalonym przez organizatora 

przetargu. 

Ofedy naleZy skladac w sekretarlacie Urzedu Gmlny Baboszewo 

w pok. Nr 4. do dnia 13 listopada 2018 r .. do godz. 10:00. 

Przetarg cz~sc 

13 Iistopada 2018 

jawna (otwarcie ofert) odb~dzle sl~ w dnlu 

r. 0 godzlnle 10:15 w sledzlble Urz~du Gmlny 

Baboszewo w Sail Konfereneyjnej. 

Wajt Gminy Baboszewo zastrzega sobie moiliwosc kierowania dodatkowyeh pytan 

do oferentaw w eelu wyjasnienia wijtpliwosei powstalyeh przy oeenie skJadanyeh 

ofert. 



Uczestnicy przetargu zostanC} poinfonnowani 0 rozstrzygnifilciu przetargu 

w terminie 3 dni od daty zamkni~cia przetargu. 

Z oferentem wybranym w przetargu zostanie podpisana umowa na okres 10 lat. 

Najemca zostanie powiadomiony 0 terminie zawarcia umowy najmu, najp6iniej 

w ci~gu 7 dni od daty rozstrzygni~cia przetargu. 

Najemca, ktory nie stawi sifil 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 spelniaj~cym 

warunki, ktory uzyskal kolejno najwi~ksz~ liczb~ punktow. 

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

W przypadku zaistnienia istotnych powodow Wojt Gminy Baboszewo zastrzega 

sobie prawo odwolania przetargu. Wojt Gminy zastrzega sobie prawo zamkni~cia 

przetargu bez wybrania ktorejkolwiek z ofert. 

Szczeg6lowe informacje 0 przetargu moina uzyskac w Urz~dzie Gminy Baboszewo, 

pokoj nr 29, tel. 23 661-10-91 w. 39 od poniedzialku do srody i w pi~tek 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 moie si~ odbyc, pomimo, ie wplyn~la tylko jedna oferta spelniaj~ca 

warunki okreslone w ogloszeniu 0 przetargu. 

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

4. W cz~scijawnej przetargu, ktora odbywa si~ w obecnosci oferentow, komisja 

przetargowa podaje liczb~ otrzymanych ofert, dokonuje ich otwarcia, podaje 

imiona i nazwiska/nazwy oferentow, kt6rzy zloiyli oferty. 

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

ofert i dokonuje szczeg6lowej analizy ofert oraz wybiera najkorzystniejsz~ 

z nich lub stwierdza, ie nie wybiera iadnej ze zloionych ofert. 



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

7. Przewodnicz~cy Komisji zawiadomi na pismie wszystkich, ktorzy z1oi;yli 

oferty, 0 wyniku przetargu w terminie nie dlui;szym nii; 3 dni od dnia 

zamkni~cia przetargu. 

8. Wojt Gminy Baboszewo zawiadomi osob~ ustalon~, jako najemca 

nieruchomosci 0 miejscu i terminie podpisania dokumentu okreslaj~cego 

warunki najmu (umowa najmu), najpoiniej w ci~gu 7 dni od dnia wylonienia 

Najemcy. 

9. Z przeprowadzonego przetargu sporz&dzany jest protokol, ktory podpisuj& 

przewodnicz&cy i czlonkowie komisji przetargowej. 

IO.Protokol z przeprowadzonego przetargu i warunki przetargu stanowi& 

podstaw~ do zawarcia umowy najmu. 

WOJT 
)ck (J dl' )OI1')&IYl 

"gr f"ma,: Sobecki 



Zalilcznlk do Zarzildzenia Nr 100/2018 

W6jta Gmlny Baboszewo z dnia 6 listopada 2018 r. 

OFERTA 

Wynajmujqcy: GMINA BABOSZEWO, ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo 

Oferent: 

. . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . , . . . . . . . . . . , . . . . . . , . . . . . , , . . . . . . . , . , . , , . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
( imi~ i nazwisko/ peina nazwa ) 

(adres miejsca zamieszkania/siedziby) 

( tel. fax. e-mail ) 

( NIP. REGON, PESEL) 

OFERTA 

Nawiqzujqc do ogioszenia 0 pisemnym przetargu ograniczonym na najem 

lokalu uiytkowego stanowiqcego wlasnosc Gminy Baboszewo na dzialce 

oznaczonej w ewidencji grunt6w nr 611 w Baboszewie, Gmina Baboszewo 

oferuj~/my: 

a) Czynsz miesi~czny brutto za nieruchomosc . .. .............. zlotych brutto 
miesi~cznie (siownie zlotych: .... ... ......... ................ ..... .... ..... .............. .. ........ ) 

1. DekIaruj~/my prowadzenie podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie 
minimalnym okreslonym przez Wynajmujqcego w ogioszeniu 0 przetargu, 
w tym takie swiadczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej 



2. Wadium zostalo wplacone w kwocie ...................................... ................ . 
zwrot wadium naleiy przeslac na rachunek bankowy nr 
............ ,,' ..... ,., ...... , ...... ... ... ... .... , ... ", ..... , .... ,' .... , ....... , , .............. ... .... .................... . 

3. Oswiadczam/my, ie zapoznalismy si~ z ogloszeniem a przetargu, jego 
warunkami i nie wnosimy do niego zastrzezeil oraz uzyskalismy konieczn& 
informacj~ i wyjasnienia do przygotowania oferty. 

4, Oferta wraz z zalqcznikami zostala zloiona na .............. ponumerowanych 
stronach. 

5. W przypadku koniecznosci udzielenia wyjasnien dotyczqcych przedstawionej 
oferty prosimy a zwracanie si~ do: 

Imi~ i nazwisko ................................................... , 

tel. ....................................... .fax ........................ .. 

.................................. , dnia .... .. ........................................ 2018 r 

Miejscowosc 

Zalqczniki: 

Podpis osoby (osob) upowainionej do 

wyst~powania w imieniu oferenta) 

a) Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sqdowego, jeieli oferta 
skladanajest przez podmiot podlegajqcy wpisowi do KRS. 

b) OSwiadczenie Oferenta a spelnianiu wymagan w zakresie posiadania 
co najmniej pi~cioletniego doswiadczenia w prowadzeniu dzialalnosci 
w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. 

c) Szczeg610wa informacja 0 sposobie zapewnienia swiadczen 
z uslug medycznych. 


