
OGŁOSZENIE
Dyrektor Buskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju

zaprasza do składania ofert na dzierżawę gruntu
przy zbiorniku Retencyjno – Rekreacyjnym w Radzanowie pod:

   zorganizowanie i prowadzenie sezonowego punktu handlowego,
   zorganizowanie i prowadzenie sezonowej wypożyczalni sprzętu pływackiego,
   zorganizowanie i prowadzenie miejsca wykorzystywanego do kąpieli

Przedmiotem  dzierżawy  jest  grunt  o  pow.  1700  m2 przy  Zbiorniku  Retencyjno  – 
Rekreacyjnym w Radzanowie.  

 Umowa dzierżawy zostanie zawarta z oferentem, który złoży najkorzystniejszą ofertę na 
działalność akceptowaną przez Wydzierżawiającego. 

Warunki umowy zostają określone w następujący sposób: 
W ramach korzystania z przedmiotu umowy dzierżawca zobowiązuje się do:

− zorganizowania i prowadzenia miejsca wykorzystywanego do kąpieli, w rozumieniu art. 9 
ust. 1 pkt 5c ustawy z dnia 18.07.2001 r. prawo wodne (t.j. Dz. U. z dn. 9.02.2012 r.,  poz.  
145),

− zapewnienia  bezpieczeństwa  osób  w  miejscu  wykorzystywanym  do  kąpieli,  zgodnie 
z  warunkami,  przewidzianymi  w  ustawie  z  dnia  18.08.2011  r.  o  bezpieczeństwie  osób 
przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2011r, Nr 208, poz. 1240),    

− zorganizowania i prowadzenia sezonowej wypożyczalni sprzętu wodnego,
− zorganizowania i prowadzenia sezonowego punktu handlowego, z możliwością sprzedaży 

dań gastronomicznych,  napojów i  piwa w pojemnikach jednorazowych (papierowych lub 
plastikowych).

Czynsz za dzierżawę wyżej opisanego gruntu będzie stanowił kwotę nie niższą niż 492,00 
zł  brutto  za  jeden miesiąc.  Czynsz będzie  płatny z  góry,  do 5-go dnia  każdego miesiąca,  na 
podstawie wystawionych przez wydzierżawiającego faktur VAT. 

Umowa zostanie zawarta na następujące okresy dzierżawy: 
- od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia 31 sierpnia 2013 r., 
- od dnia 1 lipca 2014 r. do dnia 31 sierpnia 2014 r., 
- od dnia 1 lipca 2015 r. do dnia 31 sierpnia 2015 r.  
 

Dzierżawca ponosi wszelkie koszty związane ze zorganizowaniem i prowadzeniem wyżej 
opisanej działalności gospodarczej na dzierżawionym gruncie. 

        Pisemne oferty na dzierżawę należy składać osobiście w sekretariacie Buskiego Ośrodka 
Sportu  i  Rekreacji  w  Busku-Zdroju,  ul.  Grotta  3a,  lub  listem  poleconym  na  adres  jednostki 
(decyduje data wpływu do jednostki),  w terminie do dnia 19 czerwca 2013 r. do godz.1455. 

OFERTA NA DZIERŻAWĘ POWINNA ZAWIERAĆ m.in.:

 oświadczenie, że oferent akceptuje warunki dzierżawy, podane w ogłoszeniu,
 proponowaną miesięczną wysokość czynszu dzierżawnego brutto w zł.

Niniejsze ogłoszenie podlega podaniu do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie go 
na tablicy ogłoszeń Buskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju oraz zamieszczeniu go 
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Busko-Zdrój.

Szczegółowych informacji udziela się w siedzibie BOSiR w Busku-Zdroju przy ul. Grotta 3A, 
od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1500,

 
 lub telefonicznie pod nr 41 378-85-49.
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