
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu  

ogłasza konkurs na wybór najemcy pomieszczenia w Collegium 

Stomatologicum na działalność gospodarczą. 

REGULAMIN KONKURSU 

I. Opis przedmiotu konkursu 
1. Przedmiotem najmu jest pomieszczenie na poziomie 0 w Collegium Stomatologicum przy  

ul. Bukowskiej 70 o powierzchni 42,68 m2 (zgodnie z załącznikiem nr 4). W skład metrażu 

wchodzą: 

- sala sprzedaży 

- pomieszczenie biurowo - magazynowe 

- pomieszczenie magazynowe (przechodnie do sanitariatów) 

- sanitariaty 

       2. Pomieszczenie jest przeznaczone na działalność nie kolidującą (nie konkurencyjną) z     

działalnością Collegium Stomatologicum. 

1. Do niniejszego konkursu nie mają zastosowania przepisy Ustawy prawo zamówień 

publicznych. Wybór Najemcy prowadzony jest w oparciu o Regulamin Konkursu.  

 

II. Warunki przystąpienia do konkursu 
Ofertę mogą złożyć Oferenci, którzy: 

1. Określą rodzaj działalności, którą będą prowadzić w przypadku wynajęcia pomieszczenia. 

2. Posiadają uprawnienia do prowadzenia określonej działalności. 

3. Nie prowadzi się względem nich postępowania upadłościowego, nie ogłoszono jego upadłości ani nie 

jest w likwidacji. 

4. Posiadają aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności na min. 50.000 zł. lub w przypadku braku ubezpieczenia w momencie przystępowania do 

konkursu oświadczenie, że zawrą stosowaną polisę na 50.000 zł. w przypadku wygrania konkursu i 

przed podpisaniem umowy. 

7. Dokonali wizji lokalnej (po uprzednim telefonicznym umówieniu się z przedstawicielem 

Wynajmującego) proponowanego pod najem lokalu, zapoznali się z jego stanem technicznym i nie 

wnoszą zastrzeżeń. 

  

III. Dokumenty jakie musi zawierać oferta 
1. Wypełniony formularz ofertowy zgodnie z załącznikiem nr 1. 

2. Aktualny dokument określający status prawny Oferenta tj.: 

- odpis z właściwego rejestru 

                     - albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony  

                     nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert. 

  3. Oryginał lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem pełnomocnictwa, jeżeli  

         osobą podpisującą ofertę nie będzie osoba upoważniona na podstawie dokumentu  

          wymienionego w pkt 2. 

4. Oświadczenie, że oferent nie zalega z opłacaniem podatków w Urzędzie Skarbowym, opłat oraz 

składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne. 

5. Opłacona polisa od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności na min. 50 000 zł. 



lub Oświadczenie – zobowiązanie do zawarcia polisy w przypadku wygrania konkursu i przed 

zawarciem umowy. 

6. Dokument potwierdzający, że Oferent dokonał wizji lokalnej proponowanego pod najem lokalu, 

zapoznał się z jego stanem technicznym i akceptuje go bez zastrzeżeń. Dokument powinien być 

poświadczony przez przedstawiciela Wynajmującego zgodnie z załącznikiem nr 3. 

Dokonanie wizji lokalnej jest możliwe w następującym terminie:  

09.05.2018 o godz. 11.00 – 12.00. 

W celu dokonania wizji lokalnej oferent zobowiązany jest umówić się z pracownikiem organizatora 

konkursu – Panem dyrektorem inż. Maciejem Koniecznym pod nr telefonu: 061 854 68 91. 

7. Oświadczenie o proponowanych stawkach czynszu dla lokalu: 

 

Lp. Pomieszczenie Stawka czynszu za 1 m2 na miesiąc wynosi netto: 

1. W Collegium Stomatologii ul. Bukowska 70 w 

Poznaniu o powierzchni 42,68 m2  

 

 

Przy czym minimalna stawka za najem to: 

Pomieszczenie Stawka czynszu za 1 m2 na miesiąc wynosi netto: 

W Collegium Stomatologii ul. Bukowska 70 w 

Poznaniu o powierzchni 42,68 m2  

38,71 zł. 

 

8. Oświadczenie Oferenta, że akceptuje załączony projekt umowy najmu Załącznik nr 2 i w przypadku 

wybrania jego oferty przez Organizatora Konkursu podpisze umowę zgodnie z projektem. 

9. Oświadczenie o rodzaju działalności przewidzianej do prowadzenia w pomieszczeniu wraz z opisem 

koncepcji działalności. Ten załącznik będzie podstawą do oceny w kryterium Rodzaj Działalności i 

Koncepcja.  

IV. Udzielanie wyjaśnień 

Osobą upoważnioną do kontaktu z Oferentami jest Pani dr A. Paschke nr tel. 061 854 68 67 

V. Opis przygotowania oferty 

1. Oferent może złożyć jedną ofertę. 

2. Ofertę składa się w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. 

3. Oferta powinna być napisana w języku polskim (Oferta oraz inne dokumenty złożone w językach 

obcych powinny być przetłumaczone i poświadczone przez Oferenta), oraz podpisana przez 

osobę upoważnioną do reprezentowania Oferenta (zgodnie z dokumentem określającym status 

prawny Oferenta lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem). 

4. Organizator Konkursu dopuszcza możliwość zmiany lub wycofania oferty złożonej przez 

Oferenta przed upływem terminu składania ofert, co musi być dokonane w formie pisemnej pod 



rygorem nieważności tej czynności. 

5. Oferent nie może dokonać zmian ani też wycofać oferty po upływie terminu jej składania. 

6. Aktualne pełnomocnictwo dla osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania Oferenta, a w 

szczególności do podpisania oferty musi mieć formę oryginału lub kopii poświadczonej za 

zgodność z oryginałem, przez uprawniony do tego podmiot. 

7. Złożona oferta winna być trwale zespolona z oznaczeniem kolejno ponumerowanych stron. 

8. Każda poprawka w ofercie musi być podpisana przez osobę upoważnioną do podpisywania ofert. 

9. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz złożeniem oferty ponosi Oferent. 

10. Ofertę wraz z wszystkimi załącznikami na ponumerowanych stronach (prosimy o dołączenie 

dokumentów w kolejności określonej w pkt III) należy złożyć w zamkniętej kopercie 

zaadresowanej na Organizatora Konkursu i opatrzyć napisem: 

„KONKURS NA WYBÓR NAJEMCY POMIESZCZENIA W COLLEGIUM 

STOMATOLOGIUM PRZY UL. BUKOWSKIEJ 70 W UNIWERSYTECIE 

MEDYCZNYM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 

 Nie otwierać 

przed: 14.05.2018 roku godzina 10:00” 

 

VI. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Organizatora Konkursu, mieszczącej się pod adresem:  

ul. Grunwaldzka 6, Poznań, pokój 58 , do dnia 14.05.2018 do godz: 9.00 

2.  Za datę złożenia oferty uznaje się datę jej wpływu do Organizatora Konkursu. 

3. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. 

4. Ofertę złożoną po terminie zwraca się Wykonawcy bez jej otwarcia. 

5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.05.2018 r. o godz: 10:00 w sali konferencyjnej w siedzibie 

organizatora. ul. Grunwaldzka 6, Poznań, pokój 58 

6. Otwarcie ofert jest jawne. Podczas otwarcia ofert Organizator Konkursu poda nazwy (firmy) oraz 

adresy Wykonawców. 

VII. Termin związania z ofertą 

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, licząc od daty składania ofert. 

VIII. Zasady wyboru najkorzystniejszej oferty 

1. Otwarcie ofert jest jawne. 

2. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokona Komisja Konkursowa. 

IX. Kryteria wyboru i oceny oferty 

Przy dokonywaniu wyboru oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria: 

1) Wysokość czynszu (WCz) – 70 %, maksymalnie 70 punktów. 



Kryterium Wysokość czynszu (WCz) będzie rozpatrywane na podstawie wysokości 

miesięcznego czynszu netto za wynajem pomieszczenia zaoferowanego przez Oferenta, w 

przedstawionej ofercie.  

 

 
Wysokość czynszu = -----------------------------------------------------------------  X 70%   

                                   Wysokość czynszu miesięcznego netto dla 

   oferty najkorzystniejszej (najwyższa wartość czynszu)  

 

2)  Rodzaj działalności i koncepcja prowadzenia (RDzK) – 30% 

Rodzaj działalności i koncepcja prowadzenia (RDzK) – w tym kryterium Komisja oceniać będzie 

atrakcyjność przedstawionej przez Oferenta oferty. Działalność Oferenta nie może kolidować z 

działalnością Collegium Stomatologicum. Zamawiający przy tym kryterium będzie się opierał na 

ocenie rodzaju działalności, przydatności jej pod kątem Coll. Stomatologicum oraz studentów i 

pacjentów, a także perspektywy utrzymania tej działalności w tym budynku.  

Najlepsza oferta otrzyma 30 punktów. Pozostałe proporcjonalnie mniej. 

Organizator Konkursu przy ocenie tego kryterium oprze się na Załączniku – „Oświadczenie o 

rodzaju działalności przewidzianej do prowadzenia w pomieszczeniu wraz z opisem koncepcji 

działalności.” 

 

Zamawiający dokona wyboru oferty tego z Oferentów, która uzyska w wyniku oceny 

najwyższą liczbę punktów. 

 

PC = WCz + RDzK  
 

X.  Sposób wyłonienia najemcy: 
1. Organizator Konkursu podejmie współpracę z Oferentem, który uzyska największą 

liczbę punktów. 

2. W toku badania złożonych ofert Komisja może żądać udzielenia wyjaśnień, co do 

treści złożonej oferty. 

3. Organizatorowi Konkursu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jeżeli 

Oferenci uzyskają taką samą liczbę punktów. 

4. O wyborze najkorzystniejszej oferty Organizator Konkursu zawiadomi w ogłoszeniu. 

5. Organizator Konkursu nie zwraca Oferentom dokumentów przedłożonych w ramach 

niniejszego Konkursu. 

 

XI.  Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do: 
1. Dokonania zmiany warunków konkursu, jednak nie później niż przed upływem terminu 

składania ofert, z możliwością jednoczesnego przedłużenia terminu. 

2. Unieważnienia lub odstąpienia od konkursu bez podania przyczyny w terminie 30 dni od 

końcowej daty terminu składania ofert. 

3. Wystąpienia przed upływem terminu związania ofertą do Oferentów o możliwość 

przedłużenia terminu związania ofertą z powodu nierozstrzygnięcia. 

 

 



Załącznik Nr 1 

FORMULARZ OFERTOWY 

Ja (My), niżej podpisany (ni) działając w imieniu i 

na rzecz: 

z siedzibą w  ..............  i przy ul .................................................... , 

(kod:  ), wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy w  ................... , .........................  Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

KRS , NIP  ............... , REGON  .................................  kapitał 

zakładowy ....................................  

nr telefonu  .................................. nr faxu ...............................................  

e-mail .......................................  

w odpowiedzi na ogłoszenie o Konkursie na: 

„WYBÓR NAJEMCY POMIESZCZENIA W COLLEGIUM 

STOMATOLOGICUM PRZY UL. BUKOWSKIEJ 70  

w Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego  

w Poznaniu” 

 składam(y) niniejszą ofertę: i wyrażamy chęć uczestnictwa w konkursie 

na wybór najemcy pomieszczenia w Coll. Stomatologicum przy  

ul. Bukowskiej 70  przeprowadzonego w terminach i na warunkach 

określonych w Regulaminie Konkursu. 

Upoważniamy .............................................................................................. do reprezentowania nas 

(imię i nazwisko) 

w konkursie (w załączeniu stosowane pełnomocnictwo). 

Upoważniamy uprawnionych przedstawicieli Organizatora Konkursu (Komisję Konkursową) do 

podjęcia działań mających na celu sprawdzenie oświadczeń, dokumentów i przedłożonych 

informacji oraz do wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości, które mogłyby się pojawić w związku ze 

złożonymi w trakcie konkursu informacjami. Dla tych celów upoważniamy 

(imię i nazwisko, nr telefonu) 

do dostarczenia stosowanej informacji uznanej przez Organizatora Konkursu za konieczną i 

wymaganą w celu sprawdzenia oświadczeń i informacji zawartych w naszej ofercie. 

Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi integralną część oferty, są: 

1)  .....................................................................................................................................  

2)  ....................................................................................................................................  

3)  .....................................................................................................................................  

4)  .....................................................................................................................................  



5)  .....................................................................................................................................  

6)  .....................................................................................................................................  

7)  .....................................................................................................................................  

8)  .....................................................................................................................................  

9)  .....................................................................................................................................  

 

Niniejszą ofertę składamy na ..... kolejno ponumerowanych stronach 

 

 

(miejscowość, data i podpis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 3 

 

 

 

POTWIERDZENIE UCZESTNICTWA W WIZJI LOKALNEJ 

 

 

 

Firma ……………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………. 

 

 

Adres……………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………….. 

 

 

Uczestniczyła w wizji lokalnej: 

 

a) W Collegium Stomatologicum przy ul. Bukowskiej 70 w Poznaniu –  w 

dniu ………….2018 o godz. ……….00. 

 

 

 

 

 

………………………………………………… 

podpis przedstawiciela Organizatora Konkursu 

 

 


