
SYGNATURA AKT: BOSIR/ZP.10.12.2013

ZAPYTANIE   OFERTOWE
1. WYDZIERZAWIAJACY:
Nazwa Wydzierżawiającego: Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju
Adres Wydzierżawiającego: ul. Grotta 3a, 28-100 Busko– Zdrój 
NIP: 655-197-07-14
REGON: 260574828
Tel:. 413705150, Fax: 413705151,     
E-mail: dyrektor@bosir.busko.pl 
Godziny urzędowania (pracy): od poniedziałku  do  piątku  700 – 1500,

                                            Buski   Ośrodek   Sportu  i Rekreacji  w   Busku-Zdroju  zaprasza 
do  składania  ofert  na  dzierżawę  powierzchni  użytkowej  usytuowanej  w holu  budynku Pływalni  Miejskiej 
im. Stefana Komendy w Busku-Zdroju przy ul. Grotta 3a tj:
O  FERTA  DOTYCZY  :  
✔ Wydzierżawienie  powierzchni  usługowej  w holu głównym Pływalni  Miejskiej  im. St. Komendy w Busku-
Zdroju przy ul. Grotta 3a  (przestrzeń przy drzwiach  wejściowych do holu,  od strony wschodniej),  o łącznej 
powierzchni użytkowej  1,5 m2,  z  przeznaczeniem pod nieuciążliwą działalność usługową  (ustawienie  wagi, 
tablicy reklamowej itp.).
✔ Wystawiona  do  wydzierżawienia  powierzchnia  może  być  wykorzystywana  w  dniach  otwarcia  pływalni 
w godzinach od 900 do 2100, we wszystkie dni tygodnia.
✔ Budynek  pływalni  wyposażony  jest  w  instalacje:  centralnego  ogrzewania,  energii  elektrycznej, 
wodociągową, wentylację grawitacyjną.
✔ Minimalny  miesięczny czynsz  dzierżawy  określa się w wysokości  50,00 zł  netto + obowiązujący podatek 
VAT.  Czynsz  będzie  płatny  z  góry  do  14-go  dnia  każdego  miesiąca  na  podstawie  przesłanej  przez 
Wydzierżawiającego  comiesięcznej  faktury VAT.  Ustalony  w  wyniku  przetargu  czynsz  najmu  może  być 
waloryzowany  nie  częściej  niż  raz  w  roku,  proporcjonalnie  do  wskaźnika  wzrostu  cen  towarów  i  usług 
konsumpcyjnych,  ogłoszonego  we  właściwym  dzienniku  urzędowym,  a  w razie  braku takiego  wskaźnika 
proporcjonalnie do stopnia inflacji.
✔ Dzierżawca ponosi wszelkie koszty związane z wyposażeniem i bieżącą eksploatacją przedmiotu wynajmu 
oraz prowadzoną działalnością gospodarczą.
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT:
➔   Dzierżawca może złożyć jedną ofertę,
➔ Ofertę  należy  sporządzić  z  wykorzystaniem  wzoru  –  zał.  nr  1,  w  języku  polskim,  w  formie 
pisemnej, a wszelkie poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem 
osoby podpisującej ofertę,
➔  Do oferty należy załączyć parafowany projekt umowy – załącznik nr 2,
➔  Oferta musi być opieczętowana pieczęcią Dzierżawcy i podpisana przez osobę uprawnioną do 
reprezentowania Dzierżawcy.
OPIS SPOSOBU   SKŁADANIA   OFERT  Y i PODPISANIA UMOWY  :  

➢ Oferty na dzierżawę należy składać w sekretariacie Buskiego Ośrodka Sportu i  Rekreacji  w Busku-
Zdroju,  ul.  Grotta 3a  w  terminie do 23.  12.  2013 r.  do godz.1445  w  zapieczętowanej kopercie 
z  napisem „Oferta na  dzierżawę  1,5  m2 powierzchni użytkowej w holu głównym Pływalni  Miejskiej 
im. Stefana Komendy w Busku-Zdroju przy ul. Grotta 3a”.

➢ Umowa  dzierżawy  zostanie zawarta z  osobą (podmiotem gospodarczym),  która/ry złoży 
najkorzystniejszą ofertę,  na  działalność  gospodarczą  akceptowaną przez Wydzierżawiającego. 
Przewidywany termin zawarcia umowy  na  dzierżawę  w/w powierzchni  usługowej  od 01.01.2014r. 
do, nie dłużej niż do 31 grudnia 2016 roku.

Niniejsze ogłoszenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie go na  tablicach 
ogłoszeń Buskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju ul. Grotta 3a oraz zamieszczeniu w Biuletynie 
Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Busko-Zdrój.
Szczegółowych informacji o przedmiocie najmu można uzyskać osobiście w sekretariacie Buskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju ul. Grotta 3a, od poniedziałku do piątku w godzinach od 700  do 1500  lub 
telefonicznie pod nr 41 378 85 49.

                                                                                                             D y r e k t o r 
                                                                                                                   mgr inż. Marian  Ragan 
                                                                                                           (podpis osoby reprezentującej podmiot )
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