
OGŁOSZENIE
NA VVYNAJEM 0BIEKTU

BĘDĄCEGO W ADIvllNISTRACJI OśRODKA SPORTU I REKREACJI
W BĘDZINIE

Zastępca  Dyrektora  Ośrodka  Sportu  i  Rekreacji  (\/Vynajmujący),  działając  na  podstawie
Zarządzenia  Nr  0050.40.2014  Prezydenta  Miasta  Będzina  z  dnia  28  lutego  2014  roku
z   późniejszymi   zmianami,   w  sprawie   ustalenia  wysokości   cen   i   opłat  za   korzystanie
z    niektórych    gminnych    obiektów    użyteczności    publicznej,    ogłasza    konkurs    ofert
na    wynajem     obiektu,     zlokalizowanego    w    budynku     wielofunkcyjnym     na    terenie
nadrzecznym Zagłębiowskiego  Parku  Linearnego,  ul.  Brzozowicka  120 w Będzinie. Teren
posiada     charakter     rekreacyjno-wypoczynkowy,     zagospodarowany     obecnie     plażą
piaszczystą 2100 m2, boiskiem do siatkówki 500 m2, pagórkami żelbetowymi o nawierzchni
elastycznej 130 m2, plażą trawiastą o nawierzchni trawiastej 720 m2, siłownią zewnętrzną.

1. Opis obiektu:

Pomieszczenie o wymiarach  34,13 m2 z   przeznaczeniem  na działalność gastronomiczną
w budynku  na terenie   Zagłębiowskiego  Parku  Linearnego   przy  ulicy  Brzozowickiej  120
w Będzinie, w skład którego wchodzą: pomieszczenie sprzedaży, pomieszczenie socjalne,
przedsionek, toaleta,   wyposażone w instalację elektryczną,  ogrzewanie elektryczne,  sieć
wodno-kanalizacyjną.
Cena   minimalna     czynszu   za   1   m2   za   miesiąc  wynosi   zgodnie   z   Zarządzeniem
Prezydenta   Miasta   Będzina     Nr  0050.40.2014  z  późniejszymi  zmianami  -  w  okresie
od   stycznia    do    kwietnia   włącznie    i    od    października    do    grudnia   włącznie
(tj.  poza  sezonem  letnim) -  6,00  zł  brutto  za  1  m2 za  miesiąc;    w  okresie  od  maja
do   września    włącznie    (tjL    w   sezonie    letnim)    -    20,00    zł    brutto    za    1    m2
za miesiąc.

11. Przeznaczenie obiektu:

Obiekt przeznacza się na działalność gastronomiczną.

111. Okres zawarcia umowy:

Umowa zostanie zawarta na okres do 3 Iat od daty zawarcia umowy.

IV. Obowiązki przyszłego najemcy:

1.     Przystosowanie     obiektu     do     swoich     potrzeb,     bez     prawa     domagania     się
od Wynajmującego zwrotu kosztów za poniesione nakłady.

2.  Ponoszenie opłaty z tytułu podatku od nieruchomości.

V. Warunki przystąpienia do konkursu:

1.  Złożenie oferty na formularzu  oferiy,  wg  załączonego do  niniejszego ogłoszenia wzoru
(załącznik  nr  1   do  ogłoszenia),  Oferta  winna  być  podpisana  przez  oferenta  lub  osobę
upoważnioną    w    imieniu    oferenta.    W    przypadku    podpisania    oferiy    przez    osobę
upoważnioną,  do oferty winno  być załączone  upoważnienie.  W przypadku  braku  podpisu



oferenta, oferia traktowana będzie jako niekompletna i nie będzie rozpatrywana.

2.    Oferiy    naleźy    składać    w    zamkniętej    kopercie    wraz    z    opisem    „KONKURS
NA WYNAJEM OBIEKTU -dotyczy obiektu  przy ul. Brzozowickiej 120 w Będzinie.

Vl. Miejsce oraz termin składania ofert:

00fćrŁę należy złożyć w terminie do 15.03.2019 r. do godzL 12°°, w fomie pisemnej:
-osobiście w sekretariacie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Będzinie,  ul. Sportowa 4;
-pocztą przesłać na adres:   Ośrodek Sporiu i Rekreaęji 42-500 Będzin,  ul. Sporiowa 4;
-pocztą elektroniczną -e-mail:  Drzetarai@osir.bedzin.DI

Oofćriyzłożonepoterminieniebędąrozpatrywane.
00twarcieofertnastąpiwdniu15.03.2019r.o'godz.12.30
0ceny   ofert  dokona   Komisja   Konkursowa,   powołana   przez   Prezydenta   Miasta
Będzina.
00ferent,  który  wygra  konkurs  zostanie  powiadomiony  telefonicznie,  niezwłocznie
po wyborze ich ofćriy.
Upublicznienie  rozstrzygnięcia  konkursu  nastąpi  na  stronie  intemetowej  i   tablicy
ogłoszeń OsiR i Urzędu Miejskiego w Będzinje.

VII. Kryteria wyboru ofćrt:

Najkorzystniejsza cena -100 pkt.
(wg wzoru C = cena oferty badanej : ofćrta z najwyższą ceną x 100)

VII. Dodatkowe informacje:

1. Ceny najmu   uwzględniają opłaty za media (energia elektryczna, woda i ścieki).
2. Wszelkich  informacji o przedmiocie najmu można uzyskać pod nr telefonu 789 442 320
lub   w    siedzibie    OSIR   w    Będzinie,    ul.    Sportowa    4.    W   sprawie    składania    ofert
i postępowania konkursowego -pod nr tel. 506 268 084.
3.  Oferenci,  którzy  wygrają  konkurs  podpisują  umowę  najmu  w  terminie  14  dni  od  daty
upublicznienia  rozstrzygnięcia  konkursu  na  stronie  internetowej    i  tablicy  ogłoszeń  OsiR
i Urzędu Miejskiego w Będzinie.
4.  Zastrzegamy  sobie  możliwość  unieważnienia  niniejszego  postępowania  bez  podania
riizyc:zyrN.
5.  Przed  podjęciem decyzji o złożeniu  oferiy oferent zobowiązany jest do zapoznania się
z    przydatnością    i    ewentualnym    przystosowaniem    danego    lokalu    do    prowadzenia
określonej działalności.

(podpis Zastępcy Dyrektora OsiR)

Ziłaczniki:
1 -Fomularz ofertowy
2 -Wzór umowy, określającej szczegółowe obowiązki najemcy

ośF]ODEK_----_

§PC]FtTU I REKREACJ&___..,-A
SPoF`TOWA 4

ó25-20-99-946
42-500  BĘDZIN`  UL.

NIP



Załącznik nr 1
do ogłoszenia na wynajem obiektu,

będącego w administracji OsiR w Będzinie

FORMULARZ OFERTY

oferia    na    najem    obiektu     przy    ul.     Brzozowickiej     120    w    Będzinie,     położonego

na terenie Zagłębiowskiego Parku Linearnego, o powierzchni 34,13 m2



Zobowiązuję się do:

-  przygotowania  pomieszczenia,  będącego  przedmiotem  najmu  do  rodzaju  prowadzonej

działalności na własny koszt, w uzgodnieniu z Wynajmującym;

I zawarcia umowy najmu w terminie do  14 dni od daty upublicznienia wyników konkursu.

Oświadczam, Że:

-  zapoznałam/-em  się  z  warunkami   konkursu   na  wynajem   obiektu,   które  to  warunki

przyjmuję     bez     zastrzeżeń     oraz,     że     dokonałam/-em     oględzin     pomieszczenia,
zapoznałam/-em się ze stanem technicznym obiektu i akceptuję go;

- wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych, jako oferenta,  w zakresie

niezbędnym     do     przeprowadzenia     konkursu,     przy     zachowaniu     zasady    jawności

postępowania konkursowego i wyniku konkursu.

(data) czytelny podpis oferenta/

pieczątka firmy



Załącznik nr 2 do ogłoszenia

PROJEKT

UMOWA NAJMU OBIEKTU
Nr O.DZ.22 ....... C.19

zawarta w Będzinie w dniu  ......................... r . pomiędzy:

Miasto Będzin, ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin, NIP 6252430128,
reprezentowane   przez:   Pana   Kamila   Kowala   -   Zastępcę   Dyrektora   Ośrodka   Sportu
i Rekreacji w Będzinie, dzialającego z upoważnienia Prezydenta Miasta Będzina,
zwanym w dalszej części „Wynajmującym",
a
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NIP:................................,REGON:...............................
reprezentowanym
zwanym w dalszej części „Najemcą'',
prowadzącyin działalność gospodarczą w oparciu o:

o następującej treści:

§1
1.  Wynajmujący oddaje,  a Najemca bierze w najem na warunkach  określonych  niniejszą umową
pomieszczenia    stanowiące    obiekt  usługowy,  z  przeznaczeniem  na  działalność  gastronomiczną
znajdujący   się     w     Będzinie   przy ul.  Brzozowickiej  120,  o  łącznej  powierzchni     34,13  m  2,
w skład którego wchodzą:

1)   pomieszczenie sprzedaży;
2)   pomieszczenie socjalne;
3)   przedsionek;
4)   toaleta

wyposażone w:
-    instalację elektryczną;
-    sieć wodno-kanalizacyjną.

2.          Wydanie  lokalu  nastąpi  w  oparciu  o  protokół  zdawczo-odbiorczy,  który  podpisują  obie
Strony.
3.          Najemca będzie wykorzystywał lokal na cele związane z działalnością gastronomiczną.
4.          Najemca  nie  może  bez  zgody  Wynajmującego  zmienić  przeznaczenia  wynajmowanego

lokalu.

§2
1. Z tytułu najmu Najemca jest obowiązany opłacać czynsz w następującej wysokości:
-  w okresie od stycznia do kwietnia włącznie i od paździemika do grudnia włącznie (tj. poza sezonem

letnim) ........................... „ .......... zł  brutto za miesiąc (słownie:  ............................  złotych);
-   w okresie od maja do września włącznie (tj. w sezonie letnim) zł  brutto

za miesiąc (słownie:  ............................  złotych).
2. Czynsz zawiera  opłaty za media: energię elektryczną, wodę i odprowadzenie ścieków,.
3. Wywóz nieczystości stałych -po stronie Najemcy.                              '.'.
4.  Czynsz  płatny  jest  w  terminie     14  dni  od  wystawienia  faktury  na     konto  OsiR,  wskazane

na fakturze.
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Dane sprzedawcy (Wynajmującego)  na fakturze :
Sprzedawca:
Miasto Będzin  ul. 11 listopada 20, 42-500 Będzin  NIP: 625-24-30-128
Wystawca:
0środek Sportu i Rekreacji 42-500 Będzin ul. Sportowa 4

6. W przypadku zwłoki w zapłacie czynszu i pozostałych opłat Wynajmujący może naliczyć  odsetki
ustawowe.

7.  Wynąjmujący  zastrzega  sobie  prawo  zmiany  stawki  czynszu,   o  której   mowa  w  §   2  pkt.   1
o   wskaźnik wzrostu cen towarów i ushig konsumpcyjnych publikowany w komunikatach przez
Prezesa  GUS,  ze  skutkiem  na  1-szy  dzień  miesiąca  następującego  po  dacie  publikacji;  zmiana
nastąpi  nie   częściej   niż  raz   w  roku   na  podstawie  pisemnego   oświadczenia  Wynajmującego
określaj ącego wysokość czynszu.

§3
1.  Najemca  jest  zobowiązany  do  zapłaty  Wynajmującemu  najpóźniej  w  dniu  zawarcia  umowy
kauqji zabezpieczającej  pokrycie należności z tytułu najmu lokalu w wysokości trzymiesięcznego
czynszu ®rzy czym kaucja będzie liczona wg stawki czynszu obowiązującej  w sezonie letnim),
tj ...........................  zł  (słownie:   .......................................  złotych  00/100),  lub  złożenia  w  Dziale
Finansowo-Księgowym OsiR Będzin weksla in blanco.
2.  Po  zakończeniu najmu i opróżnieniu loka|u Najemca jest zobowiązany zwrócić lokal w stanie
nie pogorszonym, wynikąjącyin z nomalnego zużycia.
3. Zwrot kaucji następuje po rozwiązaniu umowy i całkowitym rozliczeniu należności wynikąjącej
z  niniejszej  umowy.  Kaucja  nie  jest  oprocentowana  i  przeznaczona jest  na  pokrycie  wszystkich
ewentualnych    roszczeń    Wynajmującego    wobec    Najemcy    mogących    istnieć    lub    powstać
po rozwiązaniu umowy.

§4
1. Najemca oświadcza, iż przedmiotowy lokal odpowiada celom opisanym w niniejszej umo.wie.
2.   Oddmie   w   całości   lub   w   części   wynajmowanego   lokalu   w   podna_iem   lub   używanie
na    _iakiejkolwiek    _Dodstawie    prawne_i    bądź    faktycznej     osobom    trzęcim    wymaga    zgody
Wvnaimuiacego.

§5
1.  Wynajmujący  zastrzega,  że  nie  będzie  ponosił  kosztów  adaptacji  i  ulepszeń  wprowadzonych
przez Najemcę.
2.  Strony ustalają,  że w  przypadku  rozwiązania  niniejszej  umowy  (niezależnie  od  przyczyny jej
rozwiązania)  nakłady i  ulepszenia przechodzą nieodpłatnie  na rzecz Wynajmującego,  przy czym
Wynajmujący może również żądać przywrócenia lokalu do stanu sprzed zawarcia umowy.
3.  Przed przystąpieniem do wykonywania prac przez Najemcę,  zakres zmian i ulepszeń musi być
uzgodniony z Wynaj muj ącym.

§6
1. Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia ...................... r. do dnia ........................ r.
2. Strony mogą wypowiedzieć umowę z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia.
3. Umowa może zostać rozwiązana na mocy porozumienia stron.

§7
W razie  naruszenia  przez  Najemcę  warunków  niniejszej  umowy;  Wynajmujący  może  rozwiązać
umowę  bez  zachowania  terminu  wypowiedzenia.  W  szczególności  podstawą  rozwiązania  jest
niewywiązywanie   się   z   obowiązku   zapłaty   czynszu     przez   Najemcę,   bądź   braku   realizaqji



postanowień zawartych  w § 1 pkt. 4 niniejszej umowy.
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§8
1.  Najemca obowiązany jest zwrócić lokal Wynajmującemu w okresie  5 dni od dnia rozwiązania
umowy w stanie niepogorszonym.
2. Zwrot lokalu następuje na podstawie protokołu zdawczo -odbiorczego.
3.  W  przypadku,  jeżeli  Najemca  po  zakończeniu  czasu  trwania  niniejszej  umowy  nadal  będzie
użytkował  przedmiot  najmu  lub  jego  część,  będzie  on  zobowiązany  do  zapłaty  odszkodowania
z  tytuły  bezumownego  korzystania  w  wysokości  dwukrotności  czynszu  określonego  §  2  pkt.  1
umowy.

§9
1.     Najemca     podaje     adres     dla     doręczeń     na     potrzeby     realizacji     niniejszej     umowy:

żĘEĘgiDodm;F.:e:d=uanlNa:jŁm::wzaodŁ=LTamhyerj:Łedod.pf:_Fme.gyonapoaŁa:op=;eE;
Dowvżei traktuie sie iako doreczone.

§10
1.   Wszelkie   zmiany  niniejszej   umowy  będą  dokonywane   w   fomie   pisemnej   pod   rygorem
nieważności.
2.  Ewentualne  spory  związane  z  realizacją  niniejszej   umowy  będą  rozpoznawane  przez   Sąd
właściwy miej scowo dla Wynajmuj ącego.
3.  W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą umową będą miały  zastosowanie  przepisy Kodeksu
cywilne8O.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Wynajmujący Najemca


