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o przetargu ustnym 

Samodzielny Publiczny Zespol Opieki Zdrowotnej w Brzesku stosownie do Uchwaly Rady Powiatu 
Brzeskiego Nr XlIII 16/20 11 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zasad zbywania, oddawania W 
dzierzawe, najem, w uzytkowanie lub uzyczenie aktyw6w trwalych samodzielnych publicznych 
zaklad6w opieki zdrowotnej utworzonych przez Powiat Brzeski oraz Zarzadzeuia nr 23/2013 z dnia 
20.05.2013 Dyrektora SPZOZ Brzesko dot. powolania komisji HI sprawie zasad zbywania, oddawania 
w dzierzawe, najem, uzytkowanie !ub uzyczenie aktyw6w trwalych Samodzielnego Publicznego 
Zespolu Opieki Zdrowotnej w Brzesku oglasza przetarg ustny na: dzierzawe czesci nieruchornosci 
polozonej w Brzesku przy ulicy Kosciuszki 68 - tj. gruntu 0 powierzchni 60m2, ( zabudowanego 
tymczasowyrn obiektem budowlanym) zlokalizowanego w pohiocno-wschodniej czesci posesji 
(kolo budynku wspolnoty mieszkaniowej) z przeznaczeniem na prowadzenie dzialalnosci handlowej 
lub magazynowej od dnia 1 kwietnia 2020r. 
Szczegolowe informacje mozna uzyskac w Sekcji Administracyjno-Gospodarczej SPZOZ w Brzesku, 
Ogledzin powierzchni przeznaczonej do dzierzawy mozna dokonac po uprzednim telefonicznym 
uzgodnieniu pod numerem telefonu tel. (14) 66 21 430. 
Ogloszenie jest zamieszczone na tablicy ogloszen Starostwa Powiatowego w Brzesku, na tablicy 
ogloszen SPZOZ w Brzesku oraz na stronie internetowej SPZOZ w Brzesku W\Y~--",,~JE..Q.?--brzesko,Q! 
Cprzetargi). 

Spotkanie oferentow i przeprowadzenie przetargu ustnego na zasadzie licytacji odbedzie 
sie w Brzesku przy ul. Kosciuszki 68 (sala konferencyjna HI p.pok.380) w dniu23 marca 2020r. 
o godz. 10,00. Wyjsciowa kwota czynszu do Iicytacji za w/w powierzchnie wynosi 540,00 zl netto. 
Wysokosc kwoty postapienia w licytacji ustala sie na 10,00 zl. 
Dodatkowe informacje dot. przedmiotu umowy: 
1. Wylicytowana kwota czynszu, podlegac bedzie waloryzacji rocznej tylko 0 dodatni wskaznik rowny 
wskaznikowi cen towarow i uslug konsumpcyjnych za rok kalendarzowy poprzedzajacy rok w 
ktoryrn dokonuje sie waloryzacj i 0 podawany przez GUS - od dnia 1.01.20211'. 
2. Dzierzawca bedzie zobowiazany rowniez do pokrywania kosztow za zuzyte media tj. woda i 
kanalizacja; energia elektryczna - wg zainstalowanych podlicznikow). 
3. Dzierzawca bedzie zobowiazany rowniez do zawarcia odrebnej umowy na odbior odpadow 
kornunalnych. 
4. Tnformuje sie, ze warunkiem dopuszczenia do udzialu w przetargu bedzie wplata wadium w 
wysokosci 300,00 zl. Przedmiotowa kwote nalezy wplacic na konto BOS S.!\. OrTamow nr 08 1540 
1203 2053428636760001 lub w kasie SP ZOZ w Brzesku do dnia 20.03.2020,·. W przypadku braku 
wplaty oferent nie zostanie dopuszczony do udzialu w licytacji. 
Zwrot wadium oferentowi, ktory nie wygral licytacji nastapi w terminie 3 dni liczac od dnia przetargu. 
Po rozstrzygnieciu przetargu umowa dzierzawy z wylonionyrn oferentem zostanie zawarta od clnia 
1 kwietnia 2020 r. do dnia 31 maja 2022 I'. 
Po podpisaniu umowy przez wylonionego oferenta wadium moze bye zaliczone na poczet przyszlej 
kwoty zaplaty. Wplacona kwota przepada w przypadku odstapienia wylonioncgo oferenta od 
podpisania umowy w wyznaczonym terminie. 
5. W przypadku ponownego ogloszenia przetargu na w/w grunt of ere nt, ktory odsrapil od podpisania 
umowy dzierzawy nie bedzie mogl przystapic do tego przetargu ponownie, 
6. Dyrekcja SPZOZ w Brzesku zastrzega sobie mozliwosc zmiany tresci ogloszenia, a takze 
warunkow przetargu bez podania przyczyny. 
7. Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zespolu Opieki Zdrowotnej w Brzesku zastrzega sobie prawo 
zamkniecia przetargu bez wybrania ktoregokolwiek z oferentow lub uniewaznienia calego przetargu 
badz jego uniewaznienia na kazdyrn etapie, bez podania przyczyny. 

Z-ca Dyrekt . 
S 

Brzesko, dnia 10 marca 2020 r. 


