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Instytut Matki i Dziecka 
01-211 Warszawa, ul. Kasprzaka 17a 

tel./fax:  (022) 32 77 230 / (022) 32 77 232 

ogłasza  konkurs DA.ADA.02/04/2015                      
na dzierżawę powierzchni pod ustawienie 6 automatów: 3 do sprzedaży 
napoi gorących i 3 automatów do sprzedaży produktów pakowanych 
usytuowanych w siedzibie ogłaszającego konkurs. 
 

1. Instytut Matki i Dziecka z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kasprzaka 17a,  
zwany w dalszym ciągu ogłoszenia „Wydzierżawiającym” ogłasza konkurs na 
najem powierzchni pod automaty zgodnie z poniższym opisem. Warunkiem 
przystąpienia do konkursu jest stałe zaopatrzenie automatów w napoje gorące 
oraz w asortyment zgodny z programem walki z otyłością u dzieci – produkty 
takie jak: woda gazowana i niegazowana, soki owocowe i warzywne bez cukru 
i konserwantów, napoje izotoniczne, napoje energetyczne oparte na guaranie 
oraz paczkowane suszone owoce i bakalie, ciastka bakaliowe zbożowe, 
orkiszowe bez cukru, wafle ryżowe, maca, suchary, sezamki, ciemna czekolada  
oraz w inną paczkowaną  zdrową żywność. 

2. Kryteria oceny ofert:  
˗ najwyższa cena brutto łącznie za dzierżawę powierzchni pod                                    

6 automatów: 3 do sprzedaży napoi gorących i 3 do sprzedaży 
produktów pakowanych (Wydzierżawiający dopuszcza złożenie ofert 
osobno na 3 automaty do napoi gorących i 3 automatów do napoi 
paczkowanych, nie dopuszcza składania ofert na pojedyncze 
automaty).  

˗ wykaz proponowanych produktów pakowanych.  
 

3. Automaty będą usytuowane w następujących budynkach: 

˗ Budynek „Lipsk”- 2 automaty (1 do produktów pakowanych, 1 do napoi 

gorących)  - Budynek Główny”- 2 automaty (1 do produktów pakowanych,            

1 do napoi gorących). 

˗ Pawilon „X” dzierżawiony przez IMiD na terenie Szpitala Wolskiego 2 automaty 
˗ (1 do produktów pakowanych, 1 do napoi gorących). 

 



4. Wydzierżawiający umożliwia wizję lokalną przedmiotu najmu w dniu 
22.04.2015 r., w godz. 9.00 – 11.00 w miejscach usytuowania automatów. 
Informacji odnośnie przedmiotu najmu udziela: 

˗ Bożena Kalbarczyk – tel. (22) 32 77 230, e-mail: 
bozena.kalbarczyk@imid.med.pl 

˗ Piotr Kiszka – tel. (22) 32 77 232 e-mail: piotr.kiszka@imid.med.pl 
 

5. Umowa zostanie zawarta na okres 24 miesięcy. 
 

6. Wydzierżawiający określa minimalną cenę za dzierżawę powierzchni 
pod 1 automat w wysokości 1 000,00 zł netto tj. 1 230,00 zł brutto.  

 
7. Okres związania ofertą wynosi: 14 dni. 

Wzór umowy stanowi załącznik nr 1. 
Oferty w zaklejonej kopercie opatrzonej napisami: 

                      Instytut Matki i Dziecka 
                        Dział Administracyjny 
                           ul. Kasprzaka 17 a 
                           01-211 Warszawa 

„Dzierżawa powierzchni pod automaty do napoi i produktów 
pakowanych - Konkurs DA ADA.02/04/2015” należy  składać w Dziale 
Administracyjnym Instytutu Matki i Dziecka budynek „Lipsk” , III piętro pok. 
331, w terminie do dnia 24 kwietnia 2015 r. do godziny 11.00 

 
8. Oferta powinna zawierać: 
˗ Imię i nazwisko lub nazwę Oferenta i adres Oferenta, 
˗ Proponowaną cenę  netto i brutto za dzierżawę powierzchni pod  1 automat 

oraz łączną cenę za dzierżawę powierzchni pod 3 lub 6 automatów. 
˗ Szczegółowy wykaz  proponowanych produktów paczkowanych, 
˗ Kserokopia (poświadczona za zgodność z oryginałem) aktualnego odpisu 

właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej (wystawione nie wcześniej 
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert). 

  
9. Oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.  

 
10.  Instytut Matki i Dziecka zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru Oferenta, 

   jak również unieważnienia konkursu bez podania przyczyny. 
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