
Wykaz lokali uzytkowych i pomieszczen piwnicznych polozonych w nieruchomosci stanowiacej wlasnosc Powiatu Poznanskiego przeznaczonych do oddania w najem.
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/ Zalacznik nr 2

Zarzad Powiatu Poznanskiego

dzialajac na podstawie art. 13 ust. l, art. 37 ust. 4, art. 38 ust. l, art. 39 ust 1,40 ust. l pkt 4 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (teks jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z póznozm)
oraz art. 32 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorzadzie powiatowym (t. j. z 200 l r. Dz. U.
Nr 91, poz. 1592z póznozm.)

oglasza przetarg pisemny ograniczony na najem lokali uzytkowych i pomieszczen piwnicznych
znajdujacych sie w budynku polozonym w Poznaniu przy ul. Slowackiego 8 z przeznaczeniem na

prowadzenie dzialalnosci zwiazanej z sektorem uslug medycznych/paramedycznych.

1. Dane dotyczace nieruchomosci
l). Oznaczenie nieruchomosci:

a) KW Nr 102 prowadzona przez XIII Wydzial Ksiag Wieczystych Sad Rejonowy w Poznaniu, ul.
Mlynska l

b) Obreb: Jezyce, arkusz mapy 12, dzialki nr: 155, 156
2). Wlasciciel: Powiat Poznanski,
3). Obciazenia (dzial III): bezplatne uzytkowanie nieruchomosci na rzecz: Dalkia Poznan S.A.
4). Powierzclmia:

a) nieruchomosci (grunt) 2511 m2,
b) budynku (uzytkowa) 6211,44 m2,

5). Opis nieruchomosci:
Nieruchomosc zabudowana budynkiem pieciokondygnacyjnym z lokalami uzytkowymi
przeznaczonymi na wynajem.

6). Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:
Brak aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Miasta Poznania

2. Opis przedmiotu najmu:
l). Przedmiotem najmu sa lokale uzytkowe i pomieszczenia piwniczne usytuowane w budynku

pieciokondygnacyjnym polozonym w Poznaniu przy ul. Slowackiego 8, wymienione ponizej:
a) lokal uzytkowy nr l o powierzchni uzytkowej 25,90 m2polozony na parterze (pomieszczenie nr

60),
b) lokal uzytkowy nr 2 o powierzchni uzytkowej 10,71 m2polozony na II pietrze (pomieszczenie nr

206),
c) lokal uzytkowy nr 3 o powierzchni uzytkowej 24,61 m2polozony na II pietrze (pomieszczenie nr

237),
d) pomieszczenia piwniczne o powierzclmi 57,75 m2(pomieszczenia 0,12,0,16,0,18,0,19)

2). Lokale uzytkowe i pomieszczenia piwniczne wymienione powyzej sa przeznaczone pod dzialalnosc
zwiazana z sektorem uslug medycznych/pramedycznych .

3. Cel przetan!u
Przetarg ograniczony pisemny przeprowadza sie w celu wyboru najkorzystniejszej oferty.

4. Kryteria oceny ofert:
l). Przy wyborze i ocenie zlozonych ofert organizator przetargu bedzie sie kierowac nastepujacymi

kryteriami:
a). oferowana wysokoscia stawki czynszu za l m2powierzchni uzytkowej,

przy zalozeniu, ze minimalna stawka czynszu najmu za l m2powierzchni uzytkowej wynosi:.dla lokali uzytkowych - 26 zl + podatek od towarów i uslug VAT w wysokosci 22 % ,.dla pomieszczen piwnicznych - 9,50 zl + podatek od towarów i uslug VAT w wysokosci 22 %,
W zwiazku z powyzszym miesiecznyminimalnyczynsz najmu dla poszczególnychlokali
uzytkowychi pomieszczenpiwnicznychwynosi:
. lokal uzytkowy nr l - 673,40 zl + podatek od towarów i uslug VAT w.wysokosci 22 % ,
. lokal uzytkowy nr 2 - 278,46 zl + podatek od towarów i uslug VAT w wysokosci 22 %,
. lokal uzytkowy nr 3 - 639,86 zl + podatek od towarów i uslug VAT w wysokosci 22 %,. pomieszczenia piwniczne - 548,63 zl + podatek od towarów i uslug VAT w wysokosci 22 %,
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Aktualizacja czynszu najmu bedzie dokonywana corocznie przy zastosowaniu wskazników cen
towarów i uslug konsumpcyjnych oglaszanych przez Prezesa GUS.

b). warunki dodatkowe: rodzaj swiadczonych uslug medycznych, które zamierza swiadczyc w danym
lokalu uzytkowym Oferent - preferowane oferty, które rozszerzaja zakres dotychczas
swiadczonych uslug medycznych/paramedycznych w budynku.

2). Sposób obliczenia wag:
Oferty zostana ocenione w sposób punktowy.

Maksymalna liczba punktów, która moze otrzymac oferta wynosi 100 i dzieli sie w nastepujacy sposób:
a). cena - 90 punktów, przy czym oferta, której cenajest najwyzsza otrzymuje 90 punktów, natomiast

pozostale oferty otrzymuja liczbe punktów wg wzoru:

cena badanej oferty x 90
liczba punktów badanej oferty =

cena najwyzszej oferty

przy czym liczba punktów badanej oferty zostaje zaokraglona do liczby calkowitej zgodnie z
zasada: 0,5 i wiecej punktu zostaje zaokraglone w góre, ponizej 0,5 punktu - w dól,

b). Warunki dodatkowe podlegajace ocenie - 10 punktów

Dodatkowe warunki

Obszar Zmiany lub rozszerzenia
warunków wymaganych

tak

Liczba punktów

Oferta rozszerza
zakres prowadzonej
w budynku
dzialalnosci
medycznej/paramedy
cznej

10
Ome

Komisja przetargowa wybiera najkorzystniejsza oferte, o wyborze zadecyduje najwieksza liczba
uzyskanych przez oferenta punktów.

5. Tryb przetarl!u:
Organizator przetargu organizuje przetarg w trybie przetargu ograniczonego pisemnego. W/w tryb
przetargu zostal wybrany przez Organizatora przetargu ze wzgledu na fakt, ze jest on skierowany do
podmiotów, którzy beda w w/w lokalach prowadzic dzialalnosc zwiazana z sektorem uslug'
medycznych/paramedycznych.

6. Wadium
1). Oferent przystepujac do przetargu zobowiazany jest wniesc wadium w wysokosci 10 % rocznego

czynszu najmu (brutto) najpózniej w terminie do dnia 28 listopada 2005 r. na konto:
Starostwo Powiatowe w Poznaniu:

Bank Handlowy w Warszawie
O/Poznan

85103012470000000034916000
lub w kasie Starostwa Powiatowego w Poznaniu ul. Jackowskiego 18.
Na dowodziewplaty wadium powinienznalezc sie zapis: " Przetargnajem lokali uzytkowychi
pomieszczen piwnicznych ul. Slowackiego 8, dotyczy lokalu nr .../pomieszczen piwnicznych"

2). Wadium dla poszczególnych lokali uzytkowych wynosza:
a) lokal uzytkowy nr I - 986,00 zl brutto (w tym podatek od towarów i uslug VAT w wysokosci 22

%),
b) lokal uzytkowy nr 2 - 407,00 zl brutto (w tym podatek od towarów i uslug VAT w wysokosci 22

%),
c) lokal uzytkowy nr 3 - 937,00 zl (w tym podatek od towarów i uslug VAT w wysokosci 22 %),
d) pomieszczenia piwniczne - 803,00 zl (w tym podatek od towarów i uslug VAT w wysokosci 22

%),
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3). Wadium wplacone przez uczestnika przetargu, który wygral przetarg zostanie zaliczone na poczet
kaucji (stanowiacej równowartosc trzymiesiecznego czynszu brutto), do której wplacenia Oferent
zostanie zobowiazany z chwila podpisania umowy najmu. Wadium pozostalym uczestnikom przetargu
zwraca sie niezwlocznie nie pózniej niz przed uplywem 3 dni od zamkniecia przetargu lub jego
odwolania.

4). Wadium ulega przepadkowi na rzecz Powiatu Poznanskiego w przypadku uchylenia sie przez Oferenta,
który przetarg wygral, od zawarcia umowy najmu w terminie wyznaczonym przez Organizatora
przetargu.

5). Oferty nalezy skladac w formie pisemnej w zamknietych kopertach z napisem na kopercie" Przetarg
na najem lokali uzytkowych ipomieszczen piwnicznych ul. Slowackiego 8, dotyczy lokalu nr .../
pomieszczen piwnicznych" (wpisac w zaleznosci od tego jakiego lokalu oferta dotyczy) w siedzibie
Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18w pokoju 228 (Zespól Inwestycji i
Remontów).

7. Uczestnicy przetan!u i tresc oferty

1). W przetargu moga wziac udzial osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki nie posiadajace
osobowosci prawnej, które zostana zakwalifikowane do przetargu (zgodnie z pkt 8.2-8.4), zloza
pisemna oferte oraz dokonaja wplaty wadium w wyznaczonym terminie.

2). Oferta powinna zawierac:
a) imie, nazwisko i adres oferenta lub nazwe firmy, jej siedzibe i osoby upowaznione do jej

reprezentowania,
b) zaswiadczenie o wpisie do ewidencji dzialalnosci gospodarczej lub wypis z wlasciwego rejestru,
c) oswiadczenie o prowadzeniu dzialalnosci gospodarczej mieszczacej sie w sektorze uslug

medycznych/paramedycznych (nalezy okreslic rodzaj prowadzonej dzialalnosci oraz dzialalnosci
deklarowanej w lokalu),

d) zaswiadczenia z wlasciwego: US oraz ZUS-u potwierdzajace odpowiednio, ze oferent nie zalega z
oplacaniem podatków, innych oplat oraz skladek na ubezpieczenie zdrowotne i spoleczne,

e) oswiadczenie, ze oferent zapoznal sie z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzezen,
f) oswiadczenie, ze Oferent zapoznal sie ze stanem technicznym danego lokalu i nie wnosi z tego

tytulu zadnych zastrzezen,
g) oswiadczenie o fakcie nie zalegania z oplatami czynszowymi (tzn. czynsz i oplaty niezalezne od

wlasciciela) za inne najmowane lokale (dotyczy równiez lokali wynajmowanych od prywatnych
osób fizycznych i prawnych ),

h) deklarowana stawke czynszu najmu za 1 metr kwadratowy netto,
i) koncepcja zagospodarowania lokalu uzytkowego,
j) kopie dowodu wniesienia wadium.
k) akceptacje warunków umowy.
W odniesieniu do pozycji b), d) dokumenty, w przypadku dolaczonych kserokopii powinny byc
potwierdzone za zgodnosc kopii z oryginalem. Kazda ze stron oferty powinna byc ponumerowana, a
dokumenty ulozone wedlug powyzszej kolejnosci.

8 Terminy:
1) Podmioty zainteresowane przystapieniem do przetargu moga dokonywac wizji lokali uzytkowych i

pomieszczen piwnicznych, przeznaczonych do oddania w najem w terminie od dnia 7 listopada do 18
listopada 2005 r. w godzinach od 9:00 do 12:00 (po uprzednim uzgodnieniu terminu z
przedstawicielami Powiatu Poznanskiego Zespól Inwestycji i Remontów pokój 228, II pietro ul.
Jackowskiego 18 segment D tel. 8410-584,8410-697).

2). Podmioty, które zamierzaja zlozyc oferte na najem lokali uzytkowych, o których mowa pkt 2 powinni
w terminie do dnia 24 listopada 2005 r. do godziny 12:00 zglosic uczestnictwo w przetargu i w tym
celu przedlozyc zaswiadczenie lub wypis z wlasciwego rejestru potwierdzajace prowadzenie przez nich
dzialalnosci gospodarczej zwiazanej z sektorem uslug medycznych/paramedycznych. Zgloszenia
nalezy dokonac w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu ul. Jackowskiego 18, Zespól
Inwestycji i Remontów pokój 228.

3). Komisja Przetargowa po sprawdzeniu czy podmioty spelniaja warunek, o którym mowa powyzej
kwalifIkujeje do uczestnictwa w przetargu.

4) Organizator przetargu wywiesza liste podmiotów zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu w
siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu ul. Jackowskiego 18 tablica ogloszen I pietro w dniu 25
listopada 2005 r.

5). Podmioty zakwalifikowane do uczestnictwa w przetargu powinny oferty zlozyc w terminie do dnia 28
listopada 2005 r. do godziny 15:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul.
Jackowskiego 18 w pokoju 228 (Zespól Inwestycji i Remontów). .



6). Otwarcie ofert nastapi w dniu 2 grudnia 2005 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy
ul. Jackowskiego 18w sali nr 315 (III pietro) o godzinie 14:00 (czesc jawna przetargu).

9) Informacje dodatkowe

1). Przetarg uwaza sie za zakonczony wynikiem negatywnym w odniesieniu do poszczególnych
przedmiotów przetargu, jezeli nie wplynela ani jedna oferta lub zaden z Oferentów nie zaoferowal
stawki najmu za l m2 wyzszej od minimalnej stawki oraz w przypadku gdy Komisja Przetargowa
stwierdzi, ze zadna z ofert nie spelnia wymogów formalnych.

2). Podmioty zainteresowane przystapieniem do przetargu moga zapoznac sie z warunkami przetargu w
siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu ul. Jackowskiego 18 - I pietro tablica ogloszen oraz na
stronie internetowej: www.bip.powiat.poznan.pl .

3) Dodatkowe informacje na temat lokali uzytkowych przeznaczonych do oddania w najem mozna
uzyskac w .St~ostwie Powiatowym w Poznaniu w Zespole Inwestycji i Remontów pokój 228, II pietro
ul. Jackowskiego 18 segment D (tel. 8410-584, 8410-697.

4). Zarzad Powiatu Poznanskiego zastrzega sobie prawo odwolania przetargu bez podania przyczyn.
5). Zarzad Powiatu Poznanskiego zastrzega sobie prawo zamkniecia przetargu bez wybrania którejkolwiek

z ofert.


