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Ogłoszenie o konkursie na dzierżawę działki gruntu przy ulicy Szpitalnej 2 w celu 
postawienia kiosku wielobranżowego (punktu sprzedaży), w którym prowadzona będzie 

sprzedaż prasy, drobnych artykułów spożywczych i przemysłowych. 
 
 
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji w Koszalinie ogłasza konkurs ofert na dzierżawę działki gruntu  
o powierzchni 10 m2 przy ulicy Szpitalnej 2 w celu postawienia kiosku wielobranżowego 
(punktu sprzedaży).  
 
 

1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie kompletnej oferty w zamkniętej 

kopercie. Sposób przygotowania oferty opisany jest w Regulaminie Konkursu.  

2. Oferty na dzierżawę działki gruntu należy składać w Sekretariacie SP ZOZ MSWiA  

w Koszalinie (budynek A, II piętro, pokój 220) do dnia 13.08.2018 r. do godz. 12.00. 

Oferty zgłoszone po upływie tego terminu nie będą brane pod uwagę. 

3. Warunki przystąpienia do konkursu zawarte są w Regulaminie Konkursu. Regulamin 

jest dostępny na stronie internetowej SP ZOZ MSWiA w Koszalinie 

www.poliklinika.koszalin.pl. 

4. Szczegółowe zasady dzierżawy regulować będzie zawarta umowa, której wzór stanowi 

załącznik nr 2.   

5. Dyrektor SP ZOZ MSWiA w Koszalinie zastrzega się prawo do uznania, że konkurs nie 

przyniósł oczekiwanego rezultatu oraz unieważnienia konkursu w każdym czasie bez 

podawania przyczyny. 

6. Zainteresowani Oferenci mogą wziąć udział w otwarciu ofert przez Komisję 

Konkursową, które odbędzie się w dniu 13.08.2018 r. o godz. 12:15 w sali 

konferencyjnej SP ZOZ MSWiA w Koszalinie (ul. Szpitalna 2, budynek A, parter, pokój 

06). 

7. Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest Anna Lenartowicz e-mail: 

anna.lenartowicz@poliklinika.koszalin.pl, tel. 660-509-959.  

8. Oferenci przystępujący do konkursu zobowiązani są do złożenia w terminie oferty 

zawierającej: 

a) wypełniony i podpisany formularz ofertowy (załącznik nr 1), 

b) kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru sądowego albo zaświadczenia o 

wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, 

c) aktualny, wystawiony nie wcześniej niż w okresie 3 miesięcy przed upływem 

terminu składania ofert odpisu zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu 
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Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że 

oferent nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie 

zdrowotne lub społeczne, 

d) parafowany wzór umowy (załącznik nr 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 

z up. Monika Zaremba 
 

Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno-
Gospodarczych SP ZOZ MSWiA w Koszalinie 
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