
PREZYDENT MIASTA GDYNI

Ogłasza przetarg pisemny ograniczony na najem pomieszczeń użytkowych stanowiących
własność Gminy Miasta Gdyni z przeznaczeniem na prowadzenie działalności w zakresie

udzielania świadczeń zdrowotnych.

1. Przedmiot przetargu
Pomieszczenia  użytkowe o  łącznej  pow.  335,9  m²  usytuowane  na  parterze  budynku przy
ul.  Chylońskiej  237  w  Gdyni,  przewidywane  do  oddania  w  najem  w  trybie  przetargu
pisemnego ograniczonego na okres do 10 lat z przeznaczeniem na prowadzenie działalności
w zakresie  udzielania  świadczeń  zdrowotnych w ramach  podstawowej  opieki  zdrowotnej.
Budynek  wyposażony  jest  w  instalację  centralnego  ogrzewania,  elektryczną  i  wodno  –
kanalizacyjną. 
Nieruchomość stanowi własność Gminy Miasta Gdyni, położona jest na działkach nr 2076
i  2085 o  łącznej  pow.  2234 m²,  obręb  0012 Cisowa,  dla  której  Sąd Rejonowy w Gdyni
prowadzi księgę wieczystą KW GD1Y/00045684/3. 

2. Warunki udziału w przetargu
1) W przetargu mogą wziąć udział podmioty, które:

a) prowadzą działalność na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.  działalności
leczniczej  (j.t..  Dz.  U.  z 2018 r.,  poz.  160) oraz ustawy z  dnia  5 grudnia  1996 r.
o  zawodach  lekarza  i  lekarza  dentysty  (j.t..  Dz.  U.  z  2018  r.,  poz.  617  ze  zm.)
z zastrzeżeniem przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. prawo przedsiębiorców (j.t..
Dz. U. z 2018 r., poz. 646), 

b) spełniają warunki wymagane w ustawie z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej
opiece zdrowotnej (j.t.. Dz. U. z 2017 r. poz. 2217 ze zm.), 

c) posiadają  uprawnienia  do  występowania  w  obrocie  prawnym,  zgodnie
z wymaganiami ustawowymi, 

d) posiadają  niezbędną  wiedzę  i  doświadczenie,  a  także  dysponują  osobami
uprawnionymi do wykonywania świadczeń zdrowotnych objętych przetargiem.

2) Warunkiem dopuszczenia do udziału w przetargu jest:
a) złożenie  oferty  w  kancelarii  ogólnej  Urzędu  Miasta  na  parterze  budynku  przy

al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 w Gdyni w terminie do 30.08.2018 r. do godz. 9ºº.
Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie zaadresowanej na adres Urzędu Miasta
Gdyni  i zawierającej oznaczenie:

,,Przetarg pisemny ograniczony na wynajem pomieszczeń użytkowych z przeznaczeniem
na prowadzenie działalności w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych.”

Nie otwierać przed 30.08.2018 r. godz. 9ºº

b) wpłata  wadium w wysokości  5 000 zł. w formie przelewu bankowego na konto
Urzędu  Miasta  Gdyni  nr  53-1440-1026-0000-0000-0040-1037 PKO  Bank
Polski S.A. w Gdyni.  

Przetarg  zostanie  przeprowadzony  zgodnie  z  „Regulaminem  przetargu pisemnego
ograniczonego  na  najem  pomieszczeń  użytkowych  stanowiących  własność  Gminy  Miasta
Gdyni  z  przeznaczeniem  na  prowadzenie  działalności  w  zakresie  udzielania  świadczeń
zdrowotnych” stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia nr 8249/18/VII/P Prezydenta Miasta
Gdyni z dnia 31.07.2018 r.
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Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miasta Gdyni w dniu 30.08.2018 r. o godz. 10ºº w pokoju
nr 101.

Materiały dotyczące przetargu umieszczone są na stronie internetowej investgdynia.pl oraz na
stronie  Biuletynu  Informacji  Publicznej  Urzędu  Miasta  Gdyni  Gdynia.pl/bip/wykazy-
nieruchomości.

Informacje na temat przetargu można również uzyskać w Urzędzie Miasta Gdyni, pok. nr 427
i 431 lub telefonicznie pod nr 58 668 89 42, 58 668 89 44.

Istnieje  możliwość  obejrzenia  pomieszczeń  po  wcześniejszym  uzgodnieniu  terminu
z Zarządem Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni, tel. 58 628 41 69, 58 621 02 70

2


