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OGŁOSZENIE   O PRZETARGU  OFERTOWYM 

WOJEWÓDZKIEJ  STACJI  POGOTOWIA  RATUNKOWEGO 
SP  ZOZ  W  SUWAŁKACH 

                                                                      
  

   Przedmiotem przetargu ofertowego jest wynajem na okres do trzech lat powierzchni 
użytkowej przez  WSPR SP ZOZ w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 11 w/g poniższego wykazu: 
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          Suwałki  
ul. Mickiewicza 11 

 

 
Cena wywoławcza  
wynajmu  wynosi netto 
22,00 zł/m² dodatkowo  
naliczana będzie opłata 
za  energię elektryczną. 
 

 
Pomieszczenie wyposażone 
jest w instalację CO, 
elektryczną i internetową. 
Lokal posiada skośne ściany 
boczne dlatego powierzchnia 
efektywna: 15,43m² jest 
mniejsza od rzeczywistej: 
24,37 m². 

15,43 

 
Osoby lub firmy zainteresowane wynajmem powierzchni użytkowej winne złożyć w 
sekretariacie WSPR SP ZOZ Suwałki ofertę (w zamkniętej kopercie) zawierającą  następujące 
dane:  
-   dane oferenta: nazwa firmy lub nazwisko oferenta oraz  dokładny adres, 
-    nr i lokalizację lokalu, 
-   wartość netto oferowanej kwoty w zł  za 1 m² powierzchni wskazanego lokalu. 
Lokal zostanie  wynajęty  osobie lub firmie, która  zaoferuje  najwyższą kwotę za 1  m² 
powierzchni. Kwota przedstawiona przez oferenta dotycząca opłaty za 1 m²  powierzchni 
użytkowej   będzie podstawą do naliczenia miesięcznej opłaty wynajmu lokalu.  Opłaty za 
energię elektryczną będą  naliczane na podstawie podlicznika.  
 Wzór umowy wynajmu  przedstawiony jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie WSPR 
SP ZOZ w Suwałkach i na stronie: https://www.wsprsuw.pl 

Oferty należy składać do dnia 20.01.2022r. do godz. 08.00 w sekretariacie  WSPR SP 
ZOZ w Suwałkach  ul. Mickiewicza 11,  otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.01.2022r. o godz. 
08.10  w Dziale Obsługi Technicznej WSPR SP ZOZ w Suwałkach ul. Mickiewicza 11 budynek 
B. 
                 Lokal  można oglądać w dni pracujące w godz. 08.00 – 14.00 do dnia  19.01.2022r. 
Wszelkich   informacji   dotyczących   przetargu   udzieli   pracownik   WSPR   SP ZOZ w 
Suwałkach  Jan Rapczyński   tel. 0-87 566 22 68       lub      e-mail: wsprsuwalki@wp.pl  
                       Zastrzega się prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. 
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