Dzialajqc w oparciu o uchwalq Nr XXV/2 66113 Rady Powiatu Limanowskiego
z dnia
25 wrzeinta 2013 r, w sprawi e .v[Yrai:enta zgody nu *ynu;E.ie mienia nieruchomego
Szpitala
Powiatowego w Limanowej
DYREKT)R SZ?ITALA powIATowEGo tv LIt\[ANowEJ

O G X, A S V, A
Frzetarg ustny nieograniczony ma wydzierilawienie na okres 10 lat pomieszczefi
o l4cznej
powierzchni okolo 108 ne' z pyzeznaczeniem na aptekg na parterie budynku gl6wnego
naprzeciwko wejScia gldwnego do Szpitala
1.

W przetargu mogq bral udziaL osoby frzyczne, osoby prawne i jednostki otganrzacyjne nie
posiadajQce osobowo6ci prawnej, Oswiadczenia woli w imieniu uczestniki
moae sktadai
wylqcznie uczestnik lub osoba umocowana,kt6raprzedlozy stosowne pelnomocnictwo,

2.Przebteg iicytacji:

1l Ptzed przystqpieniem do licytacji uczestnicy musze zapoznad siE z regulaminem
nrz el or ttt
yr !v L$r 6 e.

2l Przed

rczpoazQcLem

licytacyjnej:

a)

zalwiadczenie

licytacji uczestnicy majq. obowiqzek zloTyc na rQce komisji

o

wpisie do ewidencji lub odpis

przedsiEbiorc6w),
b) p otwierd zente

z I(RS (w przypadku

wplaty wadium.

3l Licytacia odbEdzie siq w dniu 30 pa2dziernika 2013 roku o godzinie
Szpitala Powiatowe go w Limanowe j,

3.wizji lokalnej
4 . Re gu1 am

5. Cena

in i

mozna dokonai po

11@

w sali narad

telefonicznymuzgodnieniu-'l9s 164 266

w zor um o\.vy stanowiq zil.qcznik do niniej sz e go

o

glo s zenia,

wywotawcza-20A FLN netto/m2.

6.

Wadium - 10 000,00 PLN nale|y wplacid na konto Szpitala 67 8804 0000 0000 0013 9494
0 1 B 2 minimum j eden dzien przed terminem licytacj i.

7.

wysokosi post4pienia: minimalne postqpienie w wysoko$ci: 10,00 pLN netto

B.Przetary ustny meograniczony jest wahny bezwzglqdu na iloS6 oferent6w, pod warunkiem,
2e przynajmniej jeden uczestnik zaoferowal, co najmniej jedno post4pienie powyzej ceny

wywolawczej.

lit

.L
li

J',

9. Wygrywajqcy ptzetarg jest zobowrqzany do zawarcia lrmowy
w1ygranlaprzetargu,

w

ciqgr,r

7

dni od dnia

lokalu nastqpi w ciqgu 7 dni od przedstawienia przez NajemcE ostatecznej
decyzji o pozwoleniu na przebudowE wynajmowanych pomiesiczeri,

10.. PrzejEcie

II'

Czynsz najmu bpdzie naliczarry od daty rczpoczqcia dzialalnoSci w lokalu, nie p62niej
jednak niz od dnia 1 kwietnia 2014 r.

72. Organizalor przetargu zastrzega sobie prawo uniewaznienia przetargu bez
przyczyny.
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ZaNqczniki:
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3.
4.

Regulamin
Projekt umowy
Ekspertyza techniczna
Rzut pomieszczeh

pod.ama

