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Żmigrod, 19.05.2015

ZAPYTANIE OFERTOWE
na wynajem powierzchni na terenie Żmigrodzkiego Basenu

AQUAGROD

pod automaĘ do sprzedaĘ napojów i lodów

Na podstawie art.4 ust. 8 ustawy zdniaL9 sĘcznia2004 r. Prawo zamowień publicznych (Dz.U.
ż004 nr 19 poz. I77 zpoź zmianami)

1. ZAMA\ilIAJĄCY
Zespoł Placówek Kultury
ul. Wrocławska 12, 55-140 Żmigrod

NIP: 915-000-40-56

ż.

ZAKRES KONKURSU OFERT
Przedmiotem zamówienia jest wynajem trzech miejsc na terenie Żmigrodzkiego Basenu
AQUAGROD o łącznej powierzchni 6 m2 , na ustawienie automatów do sprzedazy napojów
oraz budki/lodówki/automatu do sprzedaĘ lodów.

3.

SZCZF'GOŁOWY OPIS PRZEDMIOTU KONKURSU OFERT
Przedmiotem konkursu ofert jest wynajem ttzechmiejsc na terenie Żmigrodzkiego Basenu
AQU A GROD, w skazan y ch pr zez Zamaw iaj ąc ę go, z pr zęznac zeni em na u stawi en i e
automatów do napojów oraz lodów.
Cena stała przez okres rea|lzacji zamówienia.

- automat na napoje zimne, gazowane (pow. lm2)
II miejsce - automat na napoje ciepłe (pow. 1 m2)
III miejsce - budka/lodówka/autom at zlodami (pow. 4 m2)
I miejsce

Wynajmujący wyraża zgodę na składanie ofert częściowych.
4.

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
1.06.2015

-

adzie

l5.09.2015

5.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferta powinna

o

za-w ier aó

:

o

informację o cenie za miesiąc wynajmu poszczególnych powierzchni przedstawioną
zgodnie zewzorem stanowiącym Załączniknr 7 zapytania;
potwierdzenie akceptacji wzoru umowy najmu (wzor umowy przedstawiono w

o
.
o

Załącznikunr 2);
skan lub kserokopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalnościgospodarczej;
skan lub kserokopię zaświadczenia o posiadaniu nr REGON;
skan lub kserokopię zaświadczenia o nadaniu nr NIp.

Oferty można składać:
elektronicznie w postaci zeskanowanej
adre

s

:

z p

§_§_€"ql,i.,,*)

i{-z ilĘ§x

r{} **

*l

ofeĘ oryginalnej pocńąelektronicznąnaponiższy

§

lub
w wersji papierowej na adres Zamawiającego wskazany w pkt 2 niniejszego zapytania.

Nieprzekraczalny termin dostarczenia

ofeĘ

to: 27.05.2015 do

godziny

1500.

Prosimy oznaczyó ofertę w następujący sposób:

o

elektronicznie

-

w §tule wiadomości: ,rofeńa: wynajem powierzchni pod

automaĘ"

o

papierowo

-

na kopercie: ,rOferta: wynajem powierzchni pod automa§'o

6. OCENA OFERT
. ocenie poddane zostaną§lko
wymienione w pkt

. pr4

te oferty, które zawierają wszystkie elementy

5,

wyborze ofęrt zamawiający będzie kierował się wyłącznie kryterium ceny brutto

(obejmującej zryczahowaną opłatę za zuĘcie energii elektrycznej i wywóz
nieczystości)

7. DoDATKo\ilE INFORMACJE

o w

celtl ręa|izacji zamówienia z wybranym Najemcą zostanie podpisana umowa

(Załączniknr 2 do zapytania).

.

wynajmujący zastrzega sobie moźliwośćnegocjacji szczegółowych warunków
realizacji umowy z najlepszymi oferentami.

o
.

wynajmujący zastrzega sobie prawo do nie wybrania zadnego Najemcy,
opłata za wynajem odbywać się będzie bezgotówkowo w formie przelewu na konto
Wynaj muj ące go. Naj

em

zry czahow aną opłatą za

ca płacic będzie Wynaj muj ącemu czyns z wr az ze

zlży cie

energi i elektryczn ej, wyw ó z

n

ieczysto

ści, n

a

podstawie prawidłowo wystawionej faktury

VAT, miesięcznie do

10-tego dnia

miesiąca.

o

Osobą do kontaktów jest Dariusz Skiba

-

tel.71 385 31 34, 508 047 665,

info@zpk-zmigrod.eu.
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