
Załącznik nr 1 do Regulamin Przetargu Pisemnego Otwartego o numerze  SPZOZ/SAN/RPPO/1/2017 

.......................…… dnia ………… 

............................................

       /pieczątka firmowa/
     
O F E R T A 

na : „Dzierżawę  w okresie od dnia 11.08.2017 do 11.08.2027r.  pomieszczeń użytkowych Stacji  Dializ i
Poradni  nefrologicznej  o powierzchni  799,61m²  w Budynku Stacji  Dializ,  Oddziału Neurologicznego i
Administracji przy ulicy 800-lecia 26 w Sanoku znajdujących się na działce nr 725/31 dla której prowadzona
jest księga wieczysta KW Nr KS1S/00040815/8”

  
I.  DANE OFERENTA:

1). ........................................................................................................................................................................ 

..............................................................................................................................................................................

/nazwa, siedziba/

2) Nr NIP ......................................................................, 

3) Nr REGON ..............................................................., 

4) Organ rejestrowy i  Nr wpisu do rejestru podmiotów działalności leczniczej

..................................................................................................................................................................

5) Organ rejestrowy i Nr wpisu do KRS/ewidencji działalności gospodarczej

 .................................................................................................................................................................

II.  OFERUJĘ:

1. cenę dzierżawy – 

a) za 799,61 m2 : 
Netto za 1 m2 – …….  zł miesięcznie 
(słownie : ........................................................................................................................................)
Brutto za 1 m2 – ……..zł miesięcznie 
(słownie : ........................................................................................................................................)

b) za 17,12 m2): 
Netto za 1 m2 – …….  zł miesięcznie 
(słownie : ........................................................................................................................................)
Brutto za 1 m2 – ……..zł miesięcznie 
(słownie : ........................................................................................................................................)

2. płatną za góry 10 lat z góry w terminie 1 miesiąca licząc od dnia podpisania umowy.

3. Łączna cena ofertowa brutto: (wartość netto wskazana w pkt. 1a x 799,61 x 12 x 10 x 23% VAT)      

  + (wartość netto wskazana w pkt. 1b x 17,12 x 12 x 10 x 23% VAT )  =………………………………zł

(słownie : ......................................................................................................................................................... zł)
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III.  OŚWIADCZAM, ŻE:

1. Oświadczamy,  że  zapoznaliśmy  się  z  projektem  umowy  i  nie  wnosimy  do  niego
zastrzeżeń.

2. Posiadam odpowiednie doświadczenie i przygotowanie merytoryczne (czyli odpowiednią kadrę medyczną
posiadającą  kwalifikacje  wymagane  przez  NFZ  w  zakresie  działalności  jak  ma  być  prowadzona  w
dzierżawionych pomieszczeniach) ,
3. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie działalności wymienionej
powyżej.
4. Uważamy się za związanych ofertą w czasie 60 dni od daty upływu terminu do składania ofert.
5. Niniejszą ofertę składam przy pełnej świadomości odpowiedzialności karnej wynikaj ącej z
Ustawy Kodeks karny z dnia 6 czerwca 1997 r. / Dz. U. nr 88, poz. 553 ze zmianami /

„Art. 297. § 1. Kto, w celu uzyskania dla siebie lub innej osoby kredytu, pożyczki bankowej,
gwarancji kredytowej, dotacji, subwencji lub zamówienia publicznego, przedkłada fałszywe
lub stwierdzające nieprawdę dokumenty albo nierzetelne, pisemne oświadczenia dotyczące
okoliczności mających istotne znaczenie dla uzyskania takiego kredytu, pożyczki bankowej,
gwarancji  kredytowej,  dotacji,  subwencji  lub  zamówienia  publicznego,  podlega  karze
pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi nie powiadamia
właściwego  organu  lub  instytucji  o  powstaniu  okoliczności  mogących  mieć  wpływ  na
wstrzymanie lub ograniczenie wysokości udzielonego kredytu, pożyczki bankowej, gwarancji
kredytowej, dotacji, subwencji lub zamówienia publicznego.

IV. Załączniki :

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie  o wpisie   do   ewidencji
działalności   gospodarczej,   wystawione  nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.

2. Informacje z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności (zapis dotyczy wyłącznie Prezesa
Zarządu i Członków Zarządu podpisujących ofertę przetargową -wg sposobu reprezentacji
określonej  w przedłożonym  dokumencie  rejestrowym,  o  którym  mowa  w  pkt.   1,
wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

3. Aktualne  zaświadczenie  właściwego  naczelnika  Urzędu  Skarbowego  oraz  właściwego
oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, potwierdzających odpowiednio o nie zaleganiu z
opłacaniem  podatku,  opłat  oraz  składek  na   ubezpieczenie   społeczne,  zdrowotne  oraz
Fundusz Pracy  wystawionych  nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert.

4. Sprawozdanie  finansowe  za  rok  2014,  2015  i   2016  w  przypadku  podmiotów  nie
zobowiązanych  do  sporządzania  sprawozdania  finansowego,  inne  dokumenty  określające
obroty, zysk oraz zobowiązania i należności za rok 2014 i 2015 i 2016.

5. Zaświadczenie (Informację) z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w
których  Wykonawca  posiada  rachunek  bankowy,  potwierdzającą,  że Wykonawca posiada
środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę co najmniej 2.000.000 zł, wystawioną nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

6.  Wypis z rejestru podmiotów leczniczych potwierdzający, iż zakres działania Oferenta pozostaje zgodny z
zakresem  świadczeń  jakie  mają  być  udzielone  w  niniejszym  postępowaniu  oraz  potwierdzającym
spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

7. Informację o dotychczasowej działalności oferenta w zakresie prowadzenia przedsiębiorstw  w
których skład wchodzą  Stacje Dializ  – z podaniem okresu i  odnośnika do odpowiedniego
wypisu z rejestru podmiotów leczniczych,
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8. Informację  o  kadrze  medycznej  uprawnionej  do  wykonywania  hemodializ  zgodnie
z wymogami NFZ tj.  Imienny wykaz lekarzy  i pielęgniarek będących w dyspozycji oferenta
wraz z dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje.

9.  Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający,  że oferent jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. 

10. Umowa  regulująca  współpracę  podmiotów  występujących  wspólnie  -  w  przypadku
podmiotów występujących wspólnie.

11. Oświadczenie że Oferent zapoznał się z warunkami przetargu i projektem umowy dzierżawy
stanowiącym załącznik nr 3 do Regulaminu i przyjmuje te dokumenty bez zastrzeżeń.

12. Oświadczenie, że Oferent na wydzierżawionej powierzchni nie będzie prowadził działalności
konkurencyjnej w stosunku do działalności prowadzonej przez SPZOZ w Sanoku.

13. Kopia dokumentu potwierdzającego złożenie wadium 
14. Oświadczenie o odbytej wizji lokalnej
15.  ....................................................................................................................................................

Na  .....  kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty.

Osobą/osobami do kontaktów z organizatorem  przetargu  i odpowiedzialnym za wykonanie
zobowiązań umowy jest/są:

.....................................tel./fax:............................... e-mail:............................................ 
zakres odpowiedzialności: .............................................................................................
........................................................................................................................................
tel./fax:............................................... email: ..............................................

zakres odpowiedzialności: ...........................................................................................

.....................................................................................................................................

Ustanowionym pełnomocnikiem do reprezentowania w postępowaniu przetargowym oraz

zawarcia  umowy,  w  przypadku  składania  oferty  łącznej  przez  dwa  lub  więcej  podmioty

gospodarcze (konsorcja/spółki cywilne) jest: 
.......................................................................................................................................
stanowisko ……………………………………………
tel./fax:............................................ e-
mail: ........................................................................................................................... 

............................................ dnia .....................

……………………………………

Podpisy osób uprawnionych

 do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnika
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