
Racibórz, dnia 07.12.2022r. 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE 

 

 

        Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka  w Raciborzu, ul. Gamowska 3 zaprasza wszystkich 

zainteresowanych do składania ofert na wynajem pomieszczenia w centrum miasta Racibórz.  

Tryb postępowania. 

Postępowanie prowadzone jest bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 

2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2022.1710) 

Opis przedmiotu zamówienia. 

1. Przedmiotem zamówienia jest najem pomieszczenia o minimalnej powierzchni ok.11m2 

w centrum miasta Racibórz. Ponadto Najemca zastrzega sobie prawo do korzystania z 

powierzchni wspólnych, przez które rozumie powierzchnie komunikacyjne, korytarze, 

klatki schodowe, windy, powierzchnie socjalne, toalety, parking, szatnia dla personelu i 

pacjentów. Pomieszczenie powinno być wyposażone w wentylację i klimatyzację. 

2. Pomieszczenie będzie wykorzystywane przez Najemcę na świadczenie usług 

zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej.  

3. Wynajmujący zapewni Najemcy odbiór odpadów komunalnych. 

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w umowie.  

Oferta musi być podana PLN cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem podatku VAT. 

Do oferty należy dołączyć w formie skanu: 

a) aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS, 

b) oświadczenie że oferent nie był karany, a w przypadku gdy oferentem jest osoba prawna 

oświadczenie że ten podmiot nie był karany, 

c) pisemna akceptacja załączonego wzoru umowy oraz formularza ofertowego (do 

pobrania ze strony internetowej Szpitala  https://www.szpital-

raciborz.org/index.php?id=707&L=448 

d) Protokół odbioru pomieszczeń przez PPIS. 

Termin realizacji. 

Umowa na wynajem zostanie zawarta na czas określony 24 miesiące od dnia podpisania 

umowy. 

https://www.szpital-raciborz.org/index.php?id=707&L=448
https://www.szpital-raciborz.org/index.php?id=707&L=448


Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny 

ofert: najniższa cena. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie. 

W związku z powyższym prosimy o przysłanie ofert  na adres mailowy :  

analityka@szpital-raciborz.org   do dnia 15  grudnia 2022r. do godziny 11:00. 

 Otwarcie i ocena ofert zostanie dokonana tego samego dnia do godz. 11.30. 

 Ogłoszenie wyników nastąpi poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej 

szpitala. 

 Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zostanie powiadomiony 

o terminie i miejscu podpisania umowy. 

 Wzór umowy stanowi załącznik do ogłoszenia. 

        Szczegółowych informacji dotyczących ogłoszenia udziela Kierownik Laboratorium 

Analitycznego,  tel. 32 755 51 91. 
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