
Pabianice, dnia 29 września 2014 roku 

 

OGŁOSZENIE 

WYKAZ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZNYCH  

DO ODDANIA W NAJEM 

 
Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Pabian – Med w Pabianicach 

uprzejmie informuje, iż posiada przeznaczone do oddania w najem lokale. 

Termin zagospodarowania od dnia 1 listopada 2014 roku. 

 

Rodzaj prowadzonej działalności nie może być konkurencyjny dla SP ZOZ Pabian – Med, to jest na 

terenie Zakładu nie może być prowadzona działalność polegająca na udzielaniu takich samych 

świadczeń zdrowotnych, jakich udziela SP ZOZ Pabian-Med w Pabianicach. 

 

Osoby zainteresowane najmem lokali proszone są o złożenie pisemnej oferty. 

 

Termin składania ofert upływa w dniu 6 października 2014 roku godz. 13.00 (decyduje data wpływu, a 

nie data stempla pocztowego). Oferty należy składać w sekretariacie SP ZOZ Pabian-Med w 

Pabianicach, ul. Kilińskiego 10/12 pokój 219 lub pocztą w kopercie z napisem „Przetarg na najem 

pomieszczeń”. Oferta powinna być złożona na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do 

niniejszego ogłoszenia. 

 

Oferta powinna zawierać następujące dane: 

1. Imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę oferenta; 

2. Datę sporządzenia; 

3. Oznaczenie lokalu; 

4. Propozycję czynszu najmu za 1m
2
 powierzchni netto (kwota ta nie obejmuje podatku Vat, 

kosztów eksploatacyjnych – c.o., woda ciepła, zimna, ścieki, energia elektryczna, telefony, 

korzystanie z korytarza), 

5. Przeznaczenie (rodzaj prowadzonej działalności); 

6. Proponowany okres najmu ( nie dłuższy niż do 31.10.2017 roku); 

7. Akceptację wzoru umowy najmu; 

8. Akceptację obowiązku wniesienia kaucji w wysokości trzymiesięcznego czynszu. 

 

Szczegółowe informacje można uzyskać: ul. Kilińskiego 10/12 pok. 227 tel. 42 21 21 975. 

Wzór umowy najmu odstępny jest do wglądu w pok. 227 w godz. 8.00-15.00. 

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 6 października 2014 roku o godz. 14.00 w siedzibie SP ZOZ Pabian-Med 

w Pabianicach. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 7 października 2014 roku na tablicy ogłoszeń SP 

ZOZ Pabian-Med w Pabianicach. 

Dyrekcja SP ZOZ Pabian-Med. Zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania bez wybrania oferty. 

Wykaz lokali przeznaczonych do oddania w najem znajdujących się w budynku przy ul. Kilińskiego 

10/12 w Pabianicach: 

− pokój nr 29 (parter) o powierzchni 41,30 m2 

− pokój nr  30 (parter) o powierzchni 28,70 m2 

− pokój nr 31  (parter) o powierzchni 7,43 m2 

 


