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Szczecin, 9.11.2012 roku 

ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM ONKOLOGII 

OGŁASZA 

pisemny przetarg nieograniczony na najem powierzchni użytkowej pod automat  

samosprzedający gorące napoje 

  

1. Przedmiotem przetargu jest najem  powierzchni użytkowej holu na parterze budynku Ośrodka 

Rehabilitacji Psychospołecznej i Medycznej Osób Niepełnosprawnych z Poradnią Medycyny 

Paliatywnej, znajdującego się na nieruchomości stanowiącej działkę nr 3 w obrębie 3091 Nad 

Odrą, w Szczecinie przy ul. Strzałowskiej 27. 

2. Wynajmujący oświadcza, że posiada prawo użytkowania nieruchomości, oznaczonej jako działka 

nr 3 w obrębie 3091- Szczecin Nad Odrą, KW 113305, stanowiącej własność Województwa 

Zachodniopomorskiego. 

3. Przedmiot przetargu nie jest obciążony prawem na rzecz osób trzecich. 

4. ZCO wynajmie powierzchnię użytkową przeznaczoną pod ustawienie automatu do sprzedaży 

gorących napojów. 

5. Okres obowiązywania umowy najmu – 3 lata.  

6. Czynsz miesięczny- stawka wywoławcza z tytułu udostępnienia powierzchni pod automat 

samosprzedający wynosi 120 zł netto.  

7. Opłaty z tytułu zużycia energii elektrycznej  będą naliczane na podstawie odczytów licznika wg 

taryfy B-23; do opłaty będzie doliczony podatek VAT. 

8. Ze względu na ograniczoną powierzchnię przeznaczoną pod montaż, rozmiary automatu nie mogą 

przekraczać: szerokości 650 mm oraz głębokości 600 mm. 

9. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest: 

a) złożenie pisemnej oferty do dnia 10 grudnia 2012 r., do godz. 11.00, w siedzibie 

Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie, przy ul. Strzałowskiej 22, budynek 

administracyjny, I piętro Sekretariat pok. 101, w zamkniętej kopercie z napisem: „Przetarg 

na najem powierzchni użytkowej pod automat do sprzedaży gorących napojów”.  

b) wniesienie, na trzy dni przed otwarciem ofert, wadium w wysokości 200 zł. Wadium można 

wpłacić przelewem na rachunek: Bank Polska Kasa Opieki SA II O/Szczecin 84 1240 3927 

1111 0000 4099 9692 z adnotacją „wadium – przetarg na najem powierzchni przeznaczonej 

pod ustawienie automatu do sprzedaży gorących napojów.” lub wnieść w obligacjach Skarbu 

Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego. (Wadium nie 
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podlega zwrotowi w przypadku, gdy uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, uchyli się od 

zawarcia umowy lub gdy zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po 

stronie oferenta),  

c) złożenie przez oferentów wraz z ofertą dokumentów wymienionych w pkt. V regulaminu 

przetargu, 

d) zapoznanie się z załączonym regulaminem przetargu. 

10. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 grudnia 2012 r., o godz. 11.15 w siedzibie 

Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie, przy ul. Strzałowskiej 22, budynek 

administracyjny, I piętro pokój Nr 102. W otwarciu ofert mogą uczestniczyć oferenci. 

11. Oględzin przedmiotu przetargu można dokonać w dni powszednie godz. 8.15 – 13.30. 

12. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z ważnych powodów oraz zamknięcia 

przetargu bez wybrania oferty. 

 

 

Ewentualne dalsze informacje można uzyskać w siedzibie Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii 

w Szczecinie Dział Administracyjno – Gospodarczy lub telefonicznie pod numerem 91 42 51 433  

w godz. 7.00 – 14.30. 

 


