
                                                                                                                                Lublin, dn. 13.09.2018 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM

Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie, 

20-043 Lublin ul. Spadochroniarzy 8,  tel. 81-536-71-91, fax 81-533-78-00

ogłasza przetarg ofertowy na: 

cz. 1. najem pomieszczenia o powierzchni: 55,87 m2   (ul. Bursaki 17, budynek Obsługi Technicznej)
cz. 2. najem pomieszczenia o powierzchni: 72,00 m2   (ul. Bursaki 17, budynek Obsługi Technicznej)
cz. 3. najem pomieszczenia o powierzchni: 15,75 m2   (ul. Bursaki 17, budynek Administracyjny)
cz. 4. najem pomieszczenia o powierzchni: 15,75 m2  (ul. Bursaki 17, budynek Administracyjny)
cz. 5. najem pomieszczenia o powierzchni: 24,12 m2  (ul. Bursaki 17, budynek Administracyjny)
cz. 6. najem pomieszczenia o powierzchni: 160,00 m2  (ul. Bursaki 17, budynek Garażu nr I)
cz. 7. najem pom. o powierzchni: 68,26 m2  (ul. Kompozytorów Polskich 8, budynek Podstacji Czechów)
z następującym przeznaczeniem: 

cz. 1 – 2 – powierzchnie magazynowe, hurtownie itp. na okres do 5 lat.
cz. 3 – 5 – powierzchnie biurowe na okres do 5 lat.
cz. 6 –  powierzchnie magazynowe, hurtownie, garażowanie pojazdów na okres do 5 lat.
cz. 7 –  pow. biurowe, gabinetu lekarskiego, salonu fryzjerskiego / kosmetycznego na okres do 5 lat.

Zainteresowani mają możliwość obejrzenia przedmiotu najmu (po wcześniejszym telefonicznym 
uzgodnieniu) i zapoznania się z regulaminem przetargu. 
Termin składania ofert upływa dnia 24.09.2018 roku o godz. 09:00, pok. nr 222.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 24.09.2018 r. o godzinie 9:10 w siedzibie Wynajmującego, pok. nr 201.
Osobami upoważnionymi do kontaktów z oferentami są:
- Pan Mirosław Greszata  –  pok. 203, II piętro, tel. 81 – 536 -76-62,   
od poniedziałku do czwartku w godz. od 07:30 do 14:30, w piątek w godz. od 07:30 do 12:15,  
Wynajmujący zastrzega możliwość zmiany niniejszego ogłoszenia.
Udział w przetargu mogą wziąć podmioty nie prowadzące działalności konkurencyjnej w stosunku do 
WPR SP ZOZ w Lublinie.
Osoby nie prowadzące działalności gospodarczej mogą uczestniczyć w przetargu jeżeli najpóźniej w dniu
podpisania umowy wykażą się zarejestrowaniem działalności gospodarczej zgodne z przeznaczeniem 
wynajmowanego pomieszczenia.

Nr sprawy, na który należy się powoływać w przypadku kontaktu z Wynajmującym: TZ/n – 11/18

     
                                                                                                                         Z upoważnienia Dyrektora

                                                                                    Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego 
                                                                                        SP ZOZ w Lublinie   

                                                                                    Starszy asystent ds. medycznych
                                                                                                                     dr n. Alicja Ciechan
                                                                                                                   


