DZZ-3830-5/18

Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie
10-045 Olsztyn ul. Niepodległości 44
telefon: 0 (prefix) (89) 53-26-349
fax: 0(prefix) (89) 53-26-349
e-mail: przetargi@szpital.olsztyn.pl
MODYFIKACJA TREŚCI OGŁOSZENIA
O PRZETARGU OFERTOWYM
Nr referencyjny postępowania DZZ-3830-5/18
Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie informuje o modyfikacji treści ogłoszenia o przetargu
ofertowym nadając mu w niżej wskazanym zakresie następujące brzmienie:
WYMOGI DOTYCZĄCE OFERTY
1. Dopuszcza się złożenie tylko jednej oferty.
2. Oferta musi być złożona pisemnie w języku polskim. Każda strona oferty musi być ponumerowana,
a ponadto opatrzona podpisem lub parafą osoby upoważnionej do jej złożenia.
3. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 10 000,00 zł (dziesięć tysięcy 00/100 złotych).
Wadium należy wnieść w terminie do godziny 12.00 dnia 25.07.2018 r. na konto Miejskiego Szpitala
Zespolonego w Olsztynie, ul. Niepodległości 44, nr konta 08 1440 1228 0000 0000 0189 0786
z dopiskiem: wadium w przetargu DZZ-3830-5/18. Oferent traci wadium na rzecz Wydzierżawiającego
w sytuacji gdy odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie kub gdy zawarcie
umowy stanie się niemożliwe z winy Oferenta. Oferta niezabezpieczona wadium będzie odrzucona.
Wadia wniesione przez Oferentów, których oferty nie zostaną wybrane, zostaną zwrócone na wskazane
przez nich konta bankowe w niezwłocznie po podpisaniu przez Wydzierżawiającego umowy z
wybranym Oferentem.
4. Oferta musi być umieszczona w zamkniętej kopercie oznaczonej opisem: Oferta do przetargu DZZ3830-5/18 na budowę oraz dzierżawę miejsc parkingowych. Ponadto, koperta musi wskazywać nazwę
i adres Oferenta umożliwiając jej zwrot w przypadku złożenia jej po upływie terminu na składanie ofert.
5. Ofertę należy złożyć na adres Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie ul. Niepodległości 44, 10045 Olsztyn (sekretariat) w terminie do godziny 12.00 dnia 25.07.2018 r. Oferta złożona po upływie
tego terminu nie zostanie otwarta, a Wydzierżawiający zwróci ją do Oferenta.
6. Kompletna oferta powinna zawierać: wypełniony formularz ofertowy(według wzoru stanowiącego
załącznik nr 1 do ogłoszenia o przetargu ofertowym), koncepcję techniczną, aktualną i opłaconą polisę
OC w związku z prowadzoną działalnością, odpis z właściwego rejestru handlowego albo
zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają
wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, dowód wniesienia wadium oraz w przypadku
składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy dołączyć również pełnomocnictwo dla
podmiotu uprawnionego do reprezentowania grupy wykonawców.
OTWARCIE OFERT
Otwarcie złożonych ofert będzie miało miejsce o godzinie 12.30 dnia 25.07.2018 r. w siedzibie
wydzierżawiającego, w pokoju nr 30 (bud. Administracji). Otwarcie ofert jest jawne. Podczas otwierania
kopert z ofertami Wydzierżawiający ogłosi nazwy Oferentów oraz zaoferowany % przychodu
miesięcznego brutto z działalności na przedmiocie dzierżawy.
Zatwierdził dnia 20.07.2018 r.
Z-ca Dyrektora
/-/
ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych
Jacek Zachariasz

Sporządził:
Mariusz Durmowicz

