WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO I TRANSPORTU SANITARNEGO
„MEDITRANS” W WARSZAWIE
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
UL. POZNAŃSKA 22, 00 – 685 WARSZAWA,
TEL: (0 – 22) 52 – 51 – 405 FAX: (0 – 22) 52 – 51 – 380
OGŁASZA KONKURS NA:
2

1. Wynajem 4 miejsc parkingowych o powierzchni 45 m każde, zlokalizowanych w Otwocku
przy ul. Niemcewicza 2, z przeznaczeniem na parking autobusów – na czas nieoznaczony.
2
2. Wynajem 6 miejsc parkingowych o pow. 6 m każde, zlokalizowanych w Otwocku, ul.
Niemcewicza 2 – na czas nieoznaczony.
3. Wynajem 4 garaży blaszanych o powierzchni 18 m2 każdy zlokalizowanych w Wołominie,
przy ul. 1-go Maja 36 – na czas nieoznaczony.
4. Wynajem 2 garaży murowanych o powierzchni 18 m 2 każdy z dostępem do energii
elektrycznej zlokalizowanych w Wołominie przy ul. 1-go Maja 36 – na czas nieoznaczony.
i zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert.
1). Szczegółowe Warunki Konkursu i materiały informacyjne w przedmiocie konkursu, w tym projekt umowy
oraz obowiązujące formularze oferty można odebrać lub zapoznać się od dnia 01.06.2011 r. do dnia
16.06.2011 r. w godzinach 10.00 – 15.00 w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych,
Budynek Główny – I piętro, pok.102a.
2). Termin składania ofert: do 16.06.2011 r. do godz. 9.30 w Dziale Zamówień Publicznych, Budynek Główny
– I piętro, pok. 102a, siedziba Zamawiającego.
3). Otwarcie ofert odbędzie się 16.06.2011 r. o godz. 10.00 w pok. 102a w siedzibie Zamawiającego,
Budynek Główny – I piętro. Wykonawcy o zakończeniu konkursu oraz jego wyniku będą poinformowani na
piśmie.
4). Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
5). Umowa będzie zawarta na czas nieokreślony dla każdej pozycji.
6). Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu lub przesunięcia terminu składania ofert
i rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyn.
7). Wykonawcy mają możliwość składania skarg i protestów dotyczących konkursu ofert.
8). Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest p. Karol Bielski, tel. (0–22) 84 – 33 – 022.

