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NAJEM LoKAL| UzYTKovVYcH l GARAZY

§1
Postanowienia ogólne
Konkurs jest organizowany pęez Prezesa żarządu GoldMedica sp, z o,o., zwanym dalej
Preżesem,
Konkurs zostanie prżeprowadzony W siedzibie Go]dMedica sp. z o,o. 19-500 Gołdap ul,
słonecżna 7, zwaną dalej Spółką,
Konkurs żośtałoglosżony na podstawie Zaęądze|ia N 112019 z dnia 14.02,2019 r, Prezesa
Zarządu GoldMedica sp, z o.o.
Warunki konkursu oferl sązawade W niniejszym ogłoszeniu, ofeńy niespełniające W}mogóW
konkursu nie będą rozpatryWane,
Konkurs może odbyć slę, chociażby Wplynęła ]edna ofe.ta spełniająca Wymogi iWarunki
konkL]rsu,

Prezes Zażądu Goldl\ledica sp. z o,o, zasirzega sobie prawo Wycofania lokalu Wy§tawionego
do konkursu oraz uniewaźnienia konkursu W całościlUb części, bez podania plzyczyńy.

§2

1,

2,
3,

Lokale użytkowe i qaraże
Wykaz ]okal] użytkowych i garaży prżeznaczonych do konkursu ofeń stanowi załącznik nr 1 do
ogłoszenia.

Dopuszcza s]ę dzierżawę / najern lokalu użyikowego zgodnie z preferencjamł zawańymi w
załącznlku ff 1 .
Garaż może być Wyna]ęty jedynie W ceIu przechow}vania pojazdóW mechanicznych,

§3

1.
2,

3,

4-

Tełmin konkursu, konkurs
ofeny należy złożyćW s]edzibie spółkiplzy ul, słoneczna 7 19-500 Gołdap W sekretariacie pok,
nr B (l pięŁo, budynek administracji) od dnia 01,03,2019 r, do dnia 15,03,2019 r. do godz. 14:00
ofeńy dostarczone po godz, 14:00 nie będą przyjmowane,
zainteresowani oferenci mogąWziąć Udzial W ohłarciu ofeń, które odbędzie się W siedzibie
Spółki przy ul, słoneczna 7 19-500 Gołdap W dniu 18.03,2019 r. pok, nr 9 (l piętro, budynek
admin]stracji) o godz, 09:00,
Konkurs ofert składać się będzie z dwóch etapóWi
a) l etap - ofeńowy, ofeńy zostanąohłarte i sprawdzone pod Względem spełnienia WymogóW
zawańych W ogłoszeniu, oferenci, W plzypadkU których złożoneofeń będą róWnorzędne,
zostanąWezwan! do uczestnictwa W ll etapie ustnym,
b) ll etap - ustny, oferenci żgłaszająustnie kolejne postą]ienie ceny, gdzie Wańość
zaoferowana jest Wartościąpoczątkową dopóki mimo trzykrotnego Wylvołania nie ma dal§zych
postą]ień.
Konkurs uważa się ża zamknięty z chwilą podpisania protokołu,

§4

1-

składanie ofeń, ofeńa
oIeńy należy złożyćW siedzibie spółki przy Ul, słoneczna 719-500 Gołdap W sekretariacie pok,
nr 8 (l piętro, budynek administracji) od poniedziałku do piątku, od dnia 01 ,03.2019 r do dnia
,15,03,2019

2.

godż. 7:00 - ,14:00,
oIeńę ndeży złożyćW zamkniętej kopercie, Na kopercie należy umieścićnapis:
a) nazwę oferenta (imię i nazwisko osoby fjżycznej, W przypadku osoby prawnej nazwa firmy
oraż adres lub siedżibę,
b)W przypadku złożen|a ofetIy na dzieżawąlnajem lokalu użytkowego:
,,Konkurs - ofeńa na dżieżawę / najem lokalu użytkowego przy ul. słonecznej 7 w
r,, W

Gołdapiz przeznaczeniem na działalność.

c) W plZypadku Zloźenia ole,ly na najem garaźu:

,,Konkurc - ofeńa na najem garażu nr ....... prży ul, słonecznej 7 W Gołdapi",

W prżypadku złożenia ofert na Więcej niżjeden lokal lub garaż Wymagane sąodrębne ofeńy,
4. oferent może wycofać ofeńę przed upłWem końcowego terminu składania ofeń,
5, ofeńę należy złożyćna formulażu ofeńowym stanowiącym załącznik nr 2 do ogłosżenia,
oferent może Wrypełnić formularz ręcznie lub korzystając Z komputera, Zmiana treści lub
niewłaściweWypełnienie formulaża ofeńy skutkuje odrzuceniem ofeńy.
6, oferentjest żWiązany ofeńą W ciągu 30 dni od dnia otvr'arcia ofeń,
3,

§5

1.

Pakiet informacyjny
Pakiet informacyjny o konkursie jest Wy/Vieszony na tab]icy informacyjnej administracji społki
przy ul. Słoneczna 719-500 Gołdap (l piętro, budynek adminisiracji), a także na stronie
i

nternetowej Wury,q o]ó]:Lądlc_ąpl

Pakiet ]nformacyjny o konkursie można nabyć W adminisvacji spółki prży ul. słoneczna 7 19500 Gołdap (l piętro, budynek administracji), W cenie 0,74 y za każdą stronę Wydruku A4 lub
pobrać ze strony internetowej @urg9bh9!!eapi

§6

Wybór ofeń
1. spośród ofeń spełniających \fuymogi konkursu Komisja Konkursowa dokonuje Wyboru ofeńy,
\tóla zawiera propo7yu,ę najwyższei stawki cżynszu.
2. W pżypadku reżygnacji oferenta, klórego oferta została Wybrana, bądź nie podpisanla umowy
najmu z innych pżyczyn, nieza]eżnych od Wynajmującego, komisja ma możliwośćWyboru
kolejnej ofeńy W ciąu 60 dni od daly obr'r'arc]a ofeń konkursowych.
szczegołowy zakre§ itryb pracy komisji konkursowej określa RegU|amin Pracy Komisji
Konkursowej stanowiący załącznik ff 1 do zalządzenia ff 112019 Prczesa zażądu
Goldl\,4edica sp, z o,o. z dnia 14.02.2019l.
4, oferenta, który zosial Wybrany na najemcę, zawiadamia się na piśnaie, pocztą elektroniczną
bądźtelefonicznie, niezwłocżnie od dnja podania do publicznej Wiadomości informacji o WrynikU
konkL]rsu

§7

Komunikaty

1.

KornUnikat o zamknięciu prac Komisji Konkursowej iWyniku konkUrsu żostanie Wy.Wieszony na
tablicy informacyjnej administracji Spółki plzy Ul, słoneczna 7 19-500 Gołdap (l piętro, budynek
administracji), a takźe na stronie internetowej \Ą,V\ĄV,qoldmedica,p| W terminie 3 dni roboczych od
daty otwarcia ofed,

§8

skargi

1.

2.
3.

4,

W terminie 3 dni roboczych od daty Wywieszenia komunikatu o zamknięciu konkursL] Llczestnik
konkur§U może Wnieśćdo Prezesa skargę na czynności związane z pfzeprowadzeniem
konkursU,
Preżes rozpatruje skargę W terminie 3 dni roboczych od dnia jej otrzymania, Do czasu

rozpatrzenia skargi czynności związane z najmem lokalu ulegająWstrzymaniU.
Prezes rnoże uznać skargę ża nieżasadną bądż uznać skalgę za zasadną i nakażać
poMórzenie czynności konkursowych albo Lrniewaźnić konkurs w częścidotyczącej skargi,
Po rozpatrzeniu skargi Prezes żawiadamia skaźącego i zażądza o niezwłocznym Wyr/v]eszeniu
na okres co najmniej 3 dni na tablicy infolmacyjnej Spółki informacji o sposobie rożstrzygnięcia
skargi,
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