Warunki Przetargu na Dzieżawę lokalu gastronomicznego położonego w
podziemiach ruin pałacowych w Zespole Pałacowo - Parkowym
w Zmigrodzie

Postanowienia ogóIne

1. Zespół Placówek

Kultury w Zmigrodzie ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na
gastronomicznego
dzierzawę lokalu
w ruinach pałacowych w Zespole Pałacowo
- Parkowym w Zmigrodzie, ul. Parkowa.
2. W postępowaniu przetargowym nie mają zastosowania przepisy ustawy zdnia29
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 Żmigrodzie.
4. Przedmiotem przetargu jest dzierżawa lokalu gastronomicznego w podziemiach ruin
pałacowych Zespołu Pałacowo - Parkowego, w ramach umowy dzieżawy zawańej
na okres 10 lat z mozliwością przedłużeniana dalsze lata,
5. Ogółem powierzchnia do v,tydzierżawienia wynosi 396,64 -2, S.c=egółowy opis
oferowanego lokalu zawiera Załącznik do Warunków Przetargu, Sezonowo istnieje
mozliwośó zorganizowa n ia letn iego og ród ka gastronom icznego - lokal izacja
w uzgodnieniu z Zespołem Placówek Kultury,
6. Dzierżawca będzie zobowiązany do pokrywania wszelkich kosztów eksploatacji
oferowanego lokalu, urządzeń i wyposazenia w pełnej wysokości, w tym koszty
zużycia mediów (energia, gaz, woda, odprowadzanie ścieków), koszty napraw,
koszty wywozu odpadów, koszty podatkow od nieruchomości.
7. Miesięczny czynsz dzieżawy oferowanego lokalu ustala się na kwotę netto nie
mniejszą nlż2,50 zł za metr kwadratowy. 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 Zmigrodzie nr 30
95980007 0019 5953 2000 0004 nie później niz do dnia 14 marca 2018 róku.
9. W przetargu mogą uczestniczyć Oferenci, którzy:
a) prowadzą działalnośógospodarczą; (preferowana działalnośćgastronomiczna)
b) posiadają zaświadczeniewłaściwegoNaczelnika Urzędu Skarbowego i ZUS o nie
zaleganiu w opłatach;
c) nie mają wszczętego postępowania egzekucyjnego, postępowania upadłościowego,
postępowania układowego, nie ogłosili likwidacji bądź upadłości;
d) złożyliw określonymterminie ofertę;
e) wpłacili wadium w określonymterminie,
10. Osoby fizyczne, Spółki i urzędujący członkowie ich władz - winni posiadać stosowne
zaświadczenie Krajowego Ęestru Karnego, stwierdzające, iż nie zostali
prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych.
11.Przed złozeniem oferty, Oferent może antrócić się o wyjaśnieniadotyczące wszelkich
wątpliwościzwiązanych z Warunkami przetargu oraz powinien dokonać oględzin
oferowanego lokalu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.
12.0sobą do kontaktu w sprawie ofeń oraz okazywania w/w lokalu jest Robeń

z

Grabkowski, tel 71 385 39 31, lub od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 15.00.
Kazdy z Oferentów moze złożyctylko jedną Ofertę.
14.Ofeńa musi być podpisana przez przedsiębiorcę bądźosobę upoważnioną do
reprezentowania danego przedsiębiorcy, a każda ze stron ofeńy winna być
ponumerowana i parafowana przez osobę podpisującą Ofeńę.
15. Ofeńy należy składać najpóźniej do dnia 16 marca 2018 roku w sekretariacie
Zespołu Placówek Kultury w Zmigrodzie, ul. Wrocławska 12 do godz.10:00 (w dniu
otwarcia ofeń (tj.16.03.2018r.) godz. 10:15), w zaklejonych kopeńach z napisem
,,Przetarg na dzierzawę lokalu gastronomicznego w ruinach pałacowych" oraz
opatrzonej nazwąi adresem Oferenta lub pocztą w podwójnych kopeńach, przy czym
kopeńa wewnętrzna winna być zaklejona i oznakowana w/w napisem. Decyduje data
wphrlwu do Zespołu Placówek Kuttury w Żmigrodzie.
16. Ofeńy żożonepo upływie Ww terminu, a takze nie spełniające wymogów
zawartych w punkcie 8, 9, 10 nie będą rozpatrywane.
17.Oferent ma prawo wycofać ofertę przetargową najpóźniej w ostatnim terminie
składania Ofeń poprzez osobiste złożenie pisemnego oświadczenia,
18.Ofeńa powinna być przygotowana przez Oferenta w języku polskim imusi zawierać
szczegółowy opis koncepcji prowadzenia działalnościgastronomicznej oraz specyfiki
usług gastronomicznych prowadzonych w Zespole Pałacowo - Parkowym, w tym
między innymi:
a) koncepcję prowadzenia restauraĄi z wymienieniem dni tygodnia i godzin otwarcia
restauracji; rodzaj podawanych potraw
b) krótki opis dotychczasowej działalnościgospodarczej.
19. Do oferty należy obowiązkowo także dołączyć:
a) aktualne zaświadczenieo wpisie działalnościgospodarczej do ewidencji lub aktualne
zaświadczenie o wpisie do Ęestru przedsiębiorców bądż odpis Krajowego Rejestru
Sądowego, wystawiony nie wcześniejniż na trzy miesiące przed upływem terminu
składania Ofeń;
b) zaświadczenie o nadaniu numeru REGON;
c) potwierdzenie nadania numeru Nlp;
d) w przypadku spółek - poświadczona kopia umowy spółki lub statut;
e) aktualne zaświadczenie właściwegoNaczelnika Urzędu Skarbowego o nie
zaleganiu w podatkach;
zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego;
9) oryg nały pełnomocn ictw, jezeli przedsiębiorca działa bez pełnomocn ika
h) oświadczenie, ze wobec przedsiębiorcy nie zostało wszczęte postępowanie
egzekucyjne upadłościowe,układowe, ani nie ogłoszono likwidacji bądź qpadłości;
i) dowód wpłaty wadium;
j) oświadczenie Oferenta, iżzapoznał się z warunkami konkursu i przyjmuje te
wa ru n ki bez zastrzeżeńi
k) krótki opis dotychczasowej działalnościgastronomicznej, zawierĄący co najmniej:
- zwiężą cha rakterystykę prowadzo nej działaln ości,
13.

0

i

;

-wskazdnie doświddcżeń'i kwal ifikacjil
-wskazanie ilościprowadzonych lokali ze wskazaniem liczby miejsc konsumenckich,
rekomendacje, o ile pzedsiębiorca takie posiada,
20. W celu ułatwienia komunikacji Oferent może wskazać osobę upoważnioną do
kontaktów w sprawie Ofeńy oraz podać numer telefonu.
21. Przetarg może odbyć się nawet, jeżeli wpĘnęła tylko jedna Ofeńa spełniająca
warunki konkursu.

22.0Ńarcia Ofeń dokona Komisja przetargowa powołanaprzez Dyrektora Zespołu

Placówek Kultury.
23. Otwarcie Ofeń nastąpi_w Zespole Placowek Kultury w żmigrodzie, ul. Wrocławska
12,w dniu 16 marca-2018 r. Ó godz. 10:15
24.Przetarg składa się z częścijawnej i niejawnej. W częścijawnej mogą uczestniczyć
Oferenci.

25.W częścijawnej Komisja Przetargowa otwiera kopeńy z ofeńami i podaje nałNy
Oferentów i wysokośćczynszu.
26.W częściniejawnej Przetargu, Komisja Przetargowa dokona oceny złozonych Ofeń
pod względem zgodności żożonychdokumentów z wymogami określonymiw
Warunkach Przetargu.
27.Przy ocenie,ofeń brane są pod uwagę następujące kryteria:
a) proponowana wysokośćczynszu - 0-45 pkt:
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b) doświadczenie Oferenta w prowadzeniu usług gastronomicznych - 0_20 pkt;
koncepcji prowadzenia działalnościgastronomicznej złożonĄprzez Oferenta

c) opis

zawartej w dokumentach opisanych w Warunkach Przetargu w punkcie 18 a, b, c, d
- 0-35 pkt.
28.0 wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie najwyzsza łączna ilość
punktów przyznanaprzez Komisję Przetargową. Oferent, który zdobędzie nalwyższą
ilośćpunktów zostanie zaproszony do podpisania umowy dzierżav,ty.
29.Wadium wpłacone przez Oferenta, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet
przyszłego czynszu dzierżawnego. Pozostałym Oferentom wadium zwraca się nie
później niz 3 dni po zakończeniu przetargu.
30.Wadium ulega przepadkowiw razie uchylenia się wybranego Oferenta o§ zawarcia
umowy dzierżavly,
31. Ogłaszający przetarg zastrzega sobie mozliwość wezwania Oferenta do pisemnego
złożenia wyj aśnie n ia ko n cep cj i p rowadze n a resta u racj i.
32. Komisja Przetargowa dokona wyboru Ofeń lub Ofeńy w terminie 14 dni od dnia
zakończenia przetarg u.
33. Komisja Przetargowa zastrzega sobie prawo do swobody wyboru Ofeń oraz
zamknięcia postępowania przetargowego bez dokonania vuyboru Ofeńy.
34. O wynikach przetargu zostaną zawiadomieni wszyscy Oferenci. Oferent, którego
ofeńa zostanie wybrana przez Komisję Pzetargową zostanie zawiadomiony o
terminie i miejscu podpisania umowy.
35. Oferentom nie przysługują środki odwoławcze od wyników przetargu.
36.Zastrzega się prawo odwołania przetargu l,ub jego unieważnienia w przypadku
zaistnienia uzasadnionych przyczyn,
i

