OGŁOSZENIE O PRZETARGU
DYrektor Zespołu Pla_cówek Kultury w Żmigrodzie og]aszaprzetargpisemny nieograniczony na
dzierżawę lokalu użytko_wego położonegow podziemiach ruin pałaóÓ,vych w Zespóle Pałacówo
parkowym gr7y d, Parkowej w Żmigrodzie z ptzeznacreniem na prowadzeiie dzińalności
gosPodarczej o kierunku gastronomia i kawiarniazmożliwościąsprzedaĄ alkoholu.
Przedmiotem rrmowy
_dzierżawy będą pomieszczenia w podzlemiacń w odrestaurowanych
ruinach pałacowych o łącznej powierzchni 396,64 m2.

-

W przetargu mogą uczestniczyó Oferenci, ktfuzy:
1. grlePs_taryla potwierdzenie prowadzenia działalnościgospodarczej;(preferowana
działalnośćgastronomi czna)
2. ptzedstawią zaświadczenie o nie zaleganiu w opłacie podatków i składek ZUS;
3. wobęc których nie zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne, postępowanie
uP{ł9§9i9w9, jak również wobec których ńie wizczęto posIępo*uła utł'aaońego, nie
ogłosili likwidacji bądźupadłości.

Kńdy Oferent możę złożyó tylko jedną Ofertę, najpóźniej do dnia 4 kwietnia 2018 roku do
godziny 1000 w Sekretariacie Zespołu Placówęk t<uftury w Zmigrodzie, uI. Wrocławska 12, w
zaklejonej,kopercie z napisem: ,,Przetatg na dzierżawę lokalu gastronomicznego w ruinach
pałacowych" oraz opatrzonej nazwą i adresem Oferenta lub pocŻtą w podwójnych kopertach,
przy czymkoperta wewn7!_zna winna być zaklejona i oznakowana w/w ńapisem. Decyduj ę data
wpływu Ofert do Zespołu Placówek Kultury.
Oferta powinna być prrygotowana przez Oferenta w jęryku polskim i musi zawierać
szczegółowy_opis koncepcji prowadzenia dzialalności gospodarczej,(gastronomicznej) w
tym międry innymi:
kańę dań oraz dni i czas pracy lokalu
sp_osobu_p_odawania potraw
propozycje,
mogą stanowić element promocji
^opis
- (np. karp z które
Gminy
Zmigród oraz DolinyBaryczy
Doliny Baryczy,rTby, dzicryzna);
-koncepcje prowadzenia restauracji z wymienieniem
dnia Ęgodnia i godzin oŃarcia;
oferowany miesięczny czyn§z najmu w zUm 2 netto;
krótki opis dotychczasowej działalnościgastronomicznej.
Otwarcie ofert nastąpi w Zespole.Placówek Kultury w Żmigrodzie, ul. 'Wrocławska 12 w
dniu 4 krvietnia 2018 roku o godz. 10:15
Komisja przetargowa dokona oceny złożonych ofert pod względem zgodności'złożonych
dokumentów 7 wymogami określonymi w waruŃach konkursu. przy ocenii ofert brane są pod

uwagę następujące kryteria:

-proponowana

wysokośó czynszu
0--45 pkt;
doświadczenie Oferenta w prowad zeniu usług gastronomi czny ch- 0-20 pkt;
'opis koncepcji plowa{zenia działalnościgastronomicznej
złożonejptzęz Oferenta, zawartej
w dokumentach opisanych w WaruŃach koŃursu w punkcie 18-a, b, c, d 0-35 pkt.
-

-

-

1

Warunkiem uczestnictwa w ptzetatgu jest wpłacenie wadium w wysokości 500,00 zł.
Wadium należy wpłacić na konto Zespołu Placówek Kultury nr 30 95980007 0019 5953 2000
00_04 prowadzone w Banku Spółdzielczym w Żmigrodzie najpóźńej do dnia 30 marca 2018
roku.

Wadium rłrpłacone ptzez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zostanie zaliczonę na
pocze] czpsz;l dzierżavłnego. Pozostałym uczestnikom wadium będzie zwrócone niezwłocznie
p o zakończeniu przetargu.
Wadium nie podlega zrłrrotowi
_T pryypadku, gdy osoba, która przetarg wygra uchyli się od
zawatcia umowy dzieftawy. Uchylenie się od zawarcia umowy dzieźawy stanowi w
szczególności nie podpisanie umowy dzierżawy w .vqvziraczonym terminie.
Stawka gTynszv osiągnięta w przetargu stanowió będzie podstawę naliczenia miesięcznego
czynsnJ dziertawczego.
Dyrektor Zespołu Placówek Kultury w Zmigrodzie możę odwołać ogłoszony ptzetarg z
podaniem uzasadnion ej ptzy czyny .
Inne szczegółowe informacje o przedmiocie dzierżawy i warunkach przetargu uzyskaó mozna w
Zespole Placówek Kultury, ul. Wrocławska 12, tel. 071 385 31 39 lub w Zespole Pałacowo Parkowym, tel. 07l 385 39 3l.

Żmigród, !6 maruęc 20 1 8 r.
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