
 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia 

Wójta Gminy Kobierzyce 

Nr REKiS.0050.1.0008.2017 

z dnia 12.01.2017r. 

 

 

Ogłoszenie o konkursie ofert na wynajem gabinetu stomatologicznego w Zespole 

Szkolno-Przedszkolnym w Tyńcu Małym 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 

2016 poz. 446 ze zm.) oraz art. 701 i nast. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. 

U. z 2016 r. poz. 380) Wójt Gminy Kobierzyce ogłasza konkurs wynajem gabinetu 

stomatologicznego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tyńcu Małym 

 

 

 

 

I . Wynajmującym   jest Gmina Kobierzyce z siedzibą przy Al. Pałacowej 1, 55-040  Kobierzyce. 

II. Celem konkursu  jest wyłonienie podmiotu, z którym zostanie zawarta umowa najmu 

pomieszczenia nr 157 o powierzchni 16,20 m mieszczącego się w budynku Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego w Tyńcu Małym z przeznaczeniem na gabinet stomatologiczny na okres 3 lat w 

trybie bezprzetargowym. 

 

III. Uprawnionymi do złożenia ofert w konkursie są podmioty ,które spełniają następujące warunki 

(niewypełnienie tych warunków spowoduje odrzucenie oferty): 

 

1) są podmiotami wykonującymi działalność leczniczą określonymi w art. 4 ust. 1 oraz art. 5 ustawy 

z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U. z 2016 poz. 1638), które świadczą 

usługi w zakresie  stomatologii dziecięcej, 

 

 2) są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi, 

w szczególności są zarejestrowani we właściwym rejestrze, posiadają nadany numer REGON i 

NIP, 

 

3) spełniają wymagania określone w Warunkach Konkursu Ofert. 

 

 

IV. Z projektem umowy, formularzem oferty oraz Warunkami Konkursu Ofert można zapoznać się 

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tyńcu Małym ul. Szkolna 2   lub na stronie internetowej  

www.sptyniecmaly.pl  

 

V Oferty na formularzu w zamkniętych kopertach z napisem „Oferta na wynajem gabinetu 

stomatologicznego w ZSZP w Tyńcu Małym”  należy składać  w Sekretariacie Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego w Tyńcu Małym ul. Szkolna 2 w terminie do 03 lutego 2017 r.. 

Oferty złożone po wyznaczonym terminie składania będą wykluczone z udziału w konkursie. 

Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  

Oferta powinna spełniać wymogi określone w Warunkach Konkursu Ofert. 

 

http://www.sptyniecmaly.pl/


VI. Miejscem rozstrzygnięcia Konkursu jest Urząd Gminy Kobierzyce, Al. Pałacowa 1, 55-040 

Kobierzyce. Udzielający zamówienia rozstrzygnie konkurs w ciągu 21 dni od dnia otwarcia 

ofert. 

 

VII. Termin związania ofertą - 45 dni od upływu terminu składania ofert. 

 

VIII. Udzielający zamówienie zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia 

terminu składania ofert bez podania przyczyny, jak również do zmiany warunków konkursu oraz 

zamknięcia konkursu bez wyboru żadnej z ofert. 

 

 IX. Oferent ma możliwość składania skarg i protestów dotyczących konkursu ofert zgodnie                   

z zasadami określonymi w WKO. 

 

X. Osobą uprawnioną do udzielania informacji jest Iwona Antman dyrektor Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego w Tyńcu Małym ul. Szkolna 2 tel. 71/71 51 800 

 


