Warunki Przetargu na Dzierżawę lokalu gastronomicznego położonego w
podziemiach ruin pałacowych w ześpole pałacowo - parkowymw Zmigrodzie

Postanowienia ogólne

1. ZesPół Placówek

Kultury w Żmigrodzie ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na
dzierzawę lokalu gastronomicznego w ruinach pałacowlch w ZeŚpole Pałacowo- Parkowym w Zmigrodzie, ul. Parkowa.
2. W Postępowaniu przetargowym nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.
3. Warunki przetargu są dostępne:
a) w sekretariacie Zespołu Placówek Kultury, ul. Wrocławska 12,55-140 Zmigród, tel.
071 385 31 34;
b) na stronie internetowej zespołu placówek kultury: zpk-zmigrod.eu;
c) w Biuletynie lnformacji publicznej urzędu Miejskiego w zmigrodzie.
4. Przedmiotem przetargu jest dzierżawa lokalu gastronomicznego w podziemiach ruin
pałacowych Zespołu Pałacowo - Parkowego, w ramach umoĘ/ dzlerżawy zawartej
na okres 10 lat z możliwościąprzedłuzenia na dalsze lata.
5. O_gółem powierzchnia do v,tydzierżawienia wynosi 396,64 ,2. S."."gołowy opis
oferowanego lokalu zawiera. Załącznik doWarunków Przetargu. Sezonbwo iŚtniÓle
m ozl iwosć zor ganizowa n ia letn ieg o og ród ka g astro nom iczneg Ó
- lokal izacja
w uzgodnieniu z Zespołem Placówek Kultury.
6. Dzierzawca będzie zobowiązany do pokrywania wszelkich kosztów eksploatacji
oferowanego lokalu, uządzeń i wyposazenia w pełnej wysokości, w tym koszty
zużycia mediów (energia, gaz, woda, odprowadzanie ścieków), koszty napraw,
koszty wywozu odpadów, koszty podatków od nieruchomości.
7. Miesięczny czynsz dzierżawy oferowanego lokalu ustata się na kwotę netto nie
mniejszą niż2,5O zł za metr kwadratovuy. Czynsz nie obejmuje kosztów utrzymania
i eksploatacji lokalu, o których mowa w pkt, 6.
8. Oferent przystępujący do przetargu winien wpłacić wadium w wysokości 500,00 zł
w pieniądzu na rachunek bankowy Zespołu Placówek Kultury w Zmigrodąie nr 30
95980007 0019 5953 2000 0004 nie później niz do dnia 30 marca 2018 roku.
9. W przetargu mogą uczestniczyć Oferenci, którzy:
a) Prowadzą działalnośćgospodarczą; (preferowana działalnośćgastronomiczna)
b) posiadają zaświadczenie właściwegoNaczelnika Urzędu Skarbowego i ZUS o nie
zaleganiu w opłatach;
c) nie mają wszczętego postępowania egzekucyjnego, postępowania upadłościowego,
postępowania układowego, nie ogłosili likwidacji bądźupadłości;
d) Aożyli w określonymterminie ofeńę;
e) wpłaciliwadium w określonymterminie.
10. Osoby flzyczne, Spółki i urzędujący członkowie ich władz- winni posiadać stosowne
zaŚwiadczenie
Krajowego Ęestru Karnego, stwierdzające,
nie zostali
Prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych.
11. Przed złożenierrl ofeńy, Oferent może zwróció się o wyjaśnienia dotyczące wszelkich
wątpliwoŚci związanych z Warunkami przetargu oraz powinien dokonać oględzin
oferowanego lokalu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.
12.0sobą do kontaktu w sprawie ofeń oraz okazyvrania Mw lokalu jest Robeń
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