ZARZĄDZENIE NR WSO.0050.1.57.2013
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SWARZĘDZ
z dnia 4 czerwca 2013 r.
w sprawie zmiany zarządzenia nr WSO.0050.1.51.2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Swarzędz z dnia 24 maja 2013 roku w sprawie warunków przetargu i ustalenia regulaminu
przetargu ustnego nieograniczonego dwustopniowego na wynajem lokalu Ośrodka
Zdrowia w Kobylnicy przy ul. Poznańskiej 99, o pow. użytkowej 256,19 m2 od dnia
01.08.2013 roku na okres 3 lat
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami1)) zarządzam, co następuje.
§ 1.
W zarządzeniu nr WSO.0050.1.51.2013 wprowadza się następujące zmiany:
1) w ust. 1 w § 2 zarządzenia po słowach „w zakresie świadczenia usług medycznych” dodaje
się słowa „obejmujących w szczególności, choć nie wyłącznie, podstawową opiekę
zdrowotną”.
2) w ust. 4 w § 2 lit. a otrzymuje brzmienie:
„a) projektu działania Ośrodka Zdrowia w Kobylnicy w zakresie prowadzenia usług
medycznych zawierającego:
- przewidywaną liczbę lekarzy, pielęgniarek i położonych podstawowej opieki
zdrowotnej,
- planowane dni i godziny przyjęć lekarzy określonych w tir. 1,
- planowane świadczenie specjalistycznych usług medycznych poza podstawową
opieką zdrowotną z wyszczególnieniem usług, które mogą być objęte umową
z NFZ, jeżeli takie usługi miałyby być świadczone,”;
3) ust. 5 w § 2 zarządzenia otrzymuje brzmienie: „Określa się cenę wywoławczą czynszu
miesięcznego netto w wysokości 15 zł / 1 m2 oraz wartość jednego postąpienia w wysokości
0,20 zł netto za 1 m2 wynajmowanej powierzchni.”.
§ 2.
Zmienia się w całości formularz zgłoszenia uczestnictwa w przetargu stanowiący załącznik
nr 1 do zarządzenia nr WSO.0050.1.51.2013, a jego zmieniona treść stanowi załącznik nr 1 do
niniejszego zarządzenia.
§ 3.
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Nadzoru Właścicielskiego,
Kontroli i Pozyskiwania Funduszy.
1) Zmiany

tekstu jednolitego: Dz.U. z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214,
poz. 1806, z 2003 roku Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 roku
Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 roku Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 roku, Nr 48, poz. 327, Nr
138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.
1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134,
poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567, z 2013 r. poz. 153.
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§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.
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Załącznik do Zarządzenia Nr wso.0050.1.57.2013
Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz
z dnia 4 czerwca 2013 r.

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA
W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym dwustopniowym na wynajem
lokalu Ośrodka Zdrowia w Kobylnicy przy ul. Poznańskiej 99, o pow. użytkowej 256,19 m2 od
dnia 01.08.2013 roku na okres 3 lat
Ja (imię i nazwisko): ............................................................................................, w imieniu
reprezentowanej przeze mnie firmy (oraz podmiotów występujących wspólnie):
......................................................................................................................................................
(nazwa firmy / firmy posiadającej pełnomocnictwo podmiotów występujących wspólnie )

......................................................................................................................................................
(adres / siedziba )

Zgłaszam zamiar uczestnictwa w wyżej wymienionym przetargu i załączam następujące
dokumenty:
1. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne 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;
2. projekt działania Ośrodka Zdrowia w Kobylnicy w zakresie prowadzenia usług
medycznych;
Ponadto oświadczam, że:
1. w przedmiotowym budynku będzie prowadzona działalność medyczna w zakresie
podstawowej opieki zdrowotnej (świadczenia lekarza POZ we wszystkich grupach
wiekowych, świadczenia pielęgniarki POZ, świadczenia położnej POZ) z możliwością
dodatkowego świadczenia innych usług medycznych, w szczególności, choć nie
wyłącznie w ramach umowy z NFZ,
2. osoby i podmioty, które będą świadczyć usługi medyczne posiadają kwalifikacje
zawodowe, doświadczenie i wykształcenie niezbędnym do wykonania usług
medycznych,
3. zapoznaliśmy się ze stanem technicznym budynku, dokonaliśmy jego oględzin, i nie
wnosimy do niego żadnych uwag, a zaoferowana stawka czynszu najmu uwzględnia stan
techniczny budynku;
4. przyjmujemy warunki udziału w przetargu i istotne postanowienia umowy określone w § 2
ust. 6 Zarządzenia nr WSO.0050.1.51.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz wraz
ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniem nr WSO.0050.1.57.2013 bez zastrzeżeń;
5. W przypadku wygrania przetargu zawrzemy umowę najmu w terminie określonym w
ogłoszeniu o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Miejsce i data: ........................................ 2013 r.

(podpis i pieczęć firmowa lub
upoważnionego przedstawiciela oferenta)
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