OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Dyrektor Zespołu Placówek Kultury w Żmigrodzie ogjaszaprzetargpisemny nieograniczony na
dzierżawę lokalu użytkowego położonegow podziemiach ruin pałacowych w Zespole Pałacówo
parkowym przy ul. Parkowej w Żmigrodzie z przezrtaczeńem na prowadzeiię dzińalności
gospodarczej o kierunku gastronomia i kawiamiazmożliwościąsprzedazy alkoholu.
Przedmiotem umowy dzieftawy będą pomięszczetia w podziemiach w odrestaurowanych
ruinach pałacowych o łącznej powierzchni396,64 m2.

-

W przetargu mogą uczestńczyó Oferenci, którzy:

1. przedstawią potwierdzenie prowadzenia dzińalności gospodarczej;(preferowana
działalnośó gastronomi czna)

2. ptzedstawią zaświadczenie o nie zaleganiu w opłacie podatków i składek ZUS;
3. wobec których nie zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne, postępowanie

upadłościowe, jak również wobec których nie wszczęto postępowania uk|adowógo, nie
ogłosili likwidacj i bądź upadłości.

Kńdy Ofelgnt możę zŁo4? tylko jedną Ofertę, najpóźniej do dnia 23 lrwietni a 2018 roku do
godziny 1000 w Sekretariacie Zespołu Placówek Kultury w Zmigrodzie, ul. Wrocławska 12, w
zaklejonej kopercie z napisem; ,,Ptzetarg na dzierżawę lokalu gastronomicznego w ruinach
pałacowych" otaz opatrzonej nazwą i adresem Oferenta lub pocźą w podwójnych kopertach,
przy czymkoperta wewnętrzna winna byó zaklejona i oznakowana w/w napisem. Decyiluje data
wpływu Ofert do Zespofu Placówek Kultury.
Ofeńa powinna być prrygotowana przez Oferenta w jęryku polskim i musi zawierać
szczegółołvy opis koncepcji prowadzenia działalnościgospodarczejr(gastronomicznej) w
tym międry innymi:
kartę dań oraz dni i czas pracy lokalu
opis sposobu podawania potraw
propozycje,
mogą stanowić element promocji
- (np. karp z które
Gminy Zmigród oraz Doliny Baryczy
Doliny Baryczy, rTby, dziczyzna);
koncepcje prowadzenia restauracji z wymienieniem dnia tygodnia i godzin otwarcia;
oferowany miesięczny cTynsz najmu w zUm 2 netto;
krótki opis dotychczasowej działalnościgastronomicznej.
Otwarcie ofeń nastąpi w Zespole łIacówek Kultury w Żmigrodzie, ul. Wrocławska 12 w
dniu23 kwietnia 2018 roku o godz. 10:15
Komisja przetargowa dokona- oceny złożonych ofert pod względem zgodności ŹłoZonych
dokumentów z wymogami określonymi w WaruŃach KoŃursu. Przy ocenie ofert brane są pod
uwagę następuj ące kryteria:

-proponowana

wysokośćazynszu- 0--45 pkt;
doświadczenie Oferenta w prowadzeniu usług gastronomicznych- 0-20 pkt;
opis koncepcji prowadzenia działalnościgastronomicznej złożonej przęz Oferenta, zawartej
w dokumęntach opisanych w Warunkach koŃursu w punkcie 18 a, b, c, d - 0-35 pkt.

-

1

WaruŃiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 500,00 zł.
Wadium należy wpłacić na konto Zespołu Placówek Kultury nr 30 95980007 0019 5953 2000
0004 prowadzone w Banku Spółdzielczym w Żmigrolzie najpóźniej do dnia 27.04.2018 roku.
Wadium wpłacone ptzez uęzestnika przetatgu, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na
poczet czlns^l dzięrżaŃnego. PozostaĘm uczestnikom wadium będzie zwrócone nięzńocznie
p o zakończeniu przetargu.

