
SYGNATURA  AKT:  BOSIR / OGŁ./02.03.2017

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

1.   Wynajmujący:
Gmina Busko-Zdrój,  ul. Mickiewicza 10,  28-100 Busko-Zdrój,  NIP 655-187-96-46
O G Ł A S Z A J Ą C Y:
Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Grotta 3a, 28-100 Busko– Zdrój
Tel:. 413705150, Fax: 413705251, e-mail: dyrektor@bosir.busko.pl 
Godziny urzędowania (pracy): od poniedziałku  do  piątku  700 – 1500.
2.   Zaproszenie  do  składania  ofert: 

Gmina Busko-Zdrój reprezentowana przez  Dyrektora Buskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju
zaprasza do składania ofert na wynajem  5 m  2,  powierzchni użytkowej, zlokalizowanej

w holu  Pływalni Miejskiej im. Stefana Komendy w Busku-Zdroju przy ulicy Grotta 3A,
z przeznaczeniem pod działalność usługową

3.   Warunki  oraz  termin  składania  ofert:
(1) Oferty z wykorzystaniem wzoru opracowanego przez Wynajmującego (wzór ofert zał. nr 1 ), należy sporządzić czytelnie
w języku polskim, drukiem maszynowym lub ręcznie oraz oznaczyć pieczęcią i podpisem Oferenta.
(2) Oferent  może  złożyć  tylko  jedną  ofertę,  zawierającą  jednoznacznie  opisaną  cenę  netto  najmu  w/w  powierzchni
usługowej, za jeden miesiąc. Do oferty należy załączyć parafowany projekt umowy (wzór umowy zał. nr 2).
(3) Ofertę należy złożyć osobiście lub poprzez doręczyciela w siedzibie BOSIR (adres podany w pkt 1).
(4) Oferent winien dostarczyć ofertę w zaklejonej kopercie oznaczonej w następujący sposób:

Nazwa i adres oferenta :           
                                                                                           Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji
                                                                                          28-100 Busko-Zdrój, ul. Grotta 3A

„Oferta na wynajem powierzchni usługowej
w holu Pływalni Miejskiej im. Stefana Komendy w Busku-Zdroju”

Nie otwierać przed 14 kwietnia 2017 godz.1400

(5) Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 14.04.2017r. do godz.1350.
(6) Szczegółowych  informacji  na  temat  powierzchni  handlowej  przeznaczonej  do  najmu  można  uzyskać
w  siedzibie  Buskiego  Ośrodka  Sportu  i  Rekreacji  w  Busko-Zdrój  ul.  Grotta  3A,  w  godzinach  pracy  jednostki,
tj.  od  poniedziałku  do  piątku  w  godz.  700 do  1400.  Osoba  uprawnioną  do  udzielania  ewentualnych  wyjaśnień
i odpowiedzi jest Kierownik Sekcji Techniczno- Gospodarczej pan Krzysztof Siołek nr tel. 41 370 5153. 
4.   Warunki  najmu:
(1) Wynajem w/w powierzchni usługowej nastąpi odpłatnie na podstawie umowy zawartej na okres 3 lat.
(2) Ustalony w wyniku przetargu czynsz najmu będzie płatny z góry za dany miesiąc. 
(3) Minimalny wywoławczy czynsz najmu w/w powierzchni usługowej wynosi 150,00 zł + VAT, za jeden miesiąc.
(4) Ustalony  w  przetargu  czynsz  najmu  może  być  waloryzowany  nie  częściej  niż  raz  w  roku,  proporcjonalnie
do wskaźnika wzrostu cen towarów i usług, ogłoszonego we właściwym dzienniku urzędowym, a w razie braku takiego
wskaźnika proporcjonalnie do stopnia inflacji.
(5) Oferent  obowiązany jest do ponoszenia wszelkich opłat publiczno-prawnych, związanych z działalnością prowadzoną
na przedmiocie najmu.
(6) Oferent  zobowiązany  jest  do  zagospodarowania  wynajętej  powierzchni  usługowej  na  własny  koszt  oraz
do utrzymywania zainstalowanych urządzenia w dobrym stanie technicznym oraz pod względem BHP, a wszelkie niezbędne
konserwacje i remonty wykonać na własny koszt.
5.   Wybór  oferty:
(1) Otwarcie ofert odbędzie się 14 kwietnia 2017 roku w siedzibie Buskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w  Busku-Zdroju,
ul. Grotta 3A - pok. nr. 5 o godz. 1400.
(2) Jako najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta z najwyższą zaproponowaną ceną  netto najmu za jeden miesiąc.
Jeżeli nie można będzie wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawiają taką samą
cenę, to rozstrzygnięcie nastąpi na zasadach dodatkowej licytacji ustnej. Ceną wywoławczą w takim przypadku jest cena
najwyższa z pośród złożonych ofert, a postąpienie w licytacji wynosi minimum 10% tej ceny. Uczestnicy licytacji zgłaszają
ustnie kolejne postąpienie ceny, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień. Przetarg wygrywa ten
z  Oferentów,  który  w  licytacji  ustnej  zaoferuje  najwyższą  cenę.   Licytacja  będzie  przeprowadzona  wśród  obecnych
Oferentów. Nieobecność, któregoś  z Oferentów nie wpływa na ważność licytacji i  ostateczne rozstrzygnięcie przetargu.  
(3) Wynajmujący  zastrzega  sobie  prawo  do  odstąpienia  od  przeprowadzenia  niniejszego  przetargu  do  chwili  jego
rozpoczęcia bez podania przyczyny oraz do rozstrzygnięcia przetargu w przypadku wpłynięcia jednej ważnej oferty.
6.   Informacje o zamieszczeniu ogłoszenia: 
Niniejsze  ogłoszenie  podane jest  do  publicznej  wiadomości  poprzez  zamieszczenie  na Biuletynu Informacji  Publicznej
UMiG Busko-Zdrój-http://bip.umig.busko.pl oraz na tablicach ogłoszeń UMiG Busko-Zdrój i BOSIR Busko-Zdrój. 
                                                                                                                                                                                                           Z up. Burmistrza
                                                                                                                                         mgr inż. Marian Ragan Dyrektor
                                                                                                                                 Buskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
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