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OGŁOSZENIE

1. Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włocławku, Al. Chopina 8 zwraaa się

z zapytaniem ofertowym dotyczącymręalizacji zamówienia, którego przedmiotem

jest:

wydzierżawienie na okres trzech tat dwóch miejskich lodowisk:

lodowisko z\okalizowane przy Międzyosiedlowym Basenię Miejskim

ul. Wysoka 1ż wę Włocławku,

lodowisko z\okalizowanę przy Hali Sportowej na placu pomiędzy korlami

tenisowymi i boiskiem piłkarskim o sztucznej nawierzchni, al. Chopina 8

we włocławku.

2. Termin uruchomienia lodowisk (jeśli warunki poeodowe na to pozwola):

nastąpi odpowiednio:

- 6 grudnia 2018 roku
- 6 grudnia2019 roku
- 6 grudnia 2020 roku

3. Przedmiot dzierżawy:

_ przedmiotem dzierżawy dwoch lodowisk jest pełna ich infrastruktura.

4. Zakres dzierżawy obeimuie ponoszenie przez I)zierżawce nastepuiących
kosztów:

kosży robocizny związane z rozłożęniem, złożęniem i sprzątaniem terenu
lodowisk i doprowadzenie teręnu lodowisk do stanu pierwotnego, przł udzialę
i nadzorze pracowników OSiR.
koszty związane z eksploatacją lodowisk (energia elektr., woda, ścieki,
wywóz śmieci, WC, paliwo do rolby, usuwanie powstĄch awarii, ponoszenie
innych kosztów związanych z eksploatacją lodowisk),
ubytki czynnika chłodzącego niewynikłe z awarii systemu uzupełnia
dzięrżawca,



ko szty ub ezpie częnia dziŃalno ści 1o dowi sk,
koszty reklamy lodowisk i inne koszty związane z ich funkcjonowaniem
(bilety wstępu),
kosźy związarte z ochroną lodowisk w celu zapewnienia bezpieczeństwa
uc ze stnik om j azdy na Ę żw ach i zab ezpięczenia powi erzonego m i eni a,
kosży związane z ogrodzeniem lodowisk (dotyczy lodowiska
przy aL Chopina 8 we Włocławku).

5. Dzierżawca lodowisk zobowiazany iest do:

Prowadzenia lodowisk i pobierania opłaty zakorzystanie z lodowisk zgodnie
Z obowiązującą Uchwałą w sprawie wysokości opłat za korzystanie
z miejskich obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych uĘtecznosci
publicznej pozostających w trwałym zarządzie Ośrodka Spońu i Rekreacji we
Włocławku1

Prowadzenie wypożyczalni sprzętu i pobierania opłaĘ za korzystanie
Z vłypożyczalni sprzętu zgodnie z obowiązującą Uchwałą w sprawie
wysokoŚci opłat za korzystanie z miejskich obiektów i urządzeń sportowo-
rekreacyjnych użyteczności publicznej pozostających w trwałym zarządzie
Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku;
prowadzenie usługi ostrzenia Ężew i pobierania opłaty za ostrzenia łyżew
zgodnie z obowiąnljącą lJchwałą w sprawie wysokości opłat za korzystanię
Z miejskich obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych uzyteczności
publicznej pozostających w trwałym zarządzie Ośrodka Sportu i Rekreacji we
Włocławku1
bezpłatnego udostępniania wszystkim uzytkownikom lodowisk szatni
ubraniowej i WC;
zor ganizowania punktów małej gastronomii na l odowi skach;
uruchamianie i wyłączanie agregatu chłodn iczego lodowi sk a zlokalizowanego
Ptzy AI. Chopina 8 we Włocławku, co naleĘ dokonywać w porozumieniu
z Kierownikiem Hali Sportowej.
inicjowania w porozumięniu z OSiR imprezy rekreacyjne dla mieszkańców
miasta;
wykonywania innych czynności zl econ y ch przez Dyrektora O S iR-u

6. Za okres dzierżawy Dzierżawca wnosi na rzecz OSiR-u minimalną kwotę
1000 zł brutto (słownie: jeden tysiąc złotych) bądź wyższą miesięcznie za
jedno lodowiskoo która zostanie ustalona w szczegółowej umowie.

7. o rwborze ofertv decydować bedzie:

atrakcyj ność programu prow adzenia lodowisk;
propozycje wprowadzęnia dodatkowych atrakcji na lodowiskach i przyległym
terenie;



wychodzenie naprzeciw akcjom poszetzającym ofertę dla mieszkańców
miasta;
udokumentowane doświadczęnię w prowadzęniu tego typu obiektów;
wysokość proponowanej kwoty dzierżalvy lodowi sk.

8" Z wybranym Oferentęm zostanie zawarta umowa dzierżav,ry dwóch lodowisk na
okres :

I rok dzięrżary od 6 grudnta2018 r. do dnia 28 lutego 2al9 roku;

II rok dzierżawy od 6 grudnia2019 r. do dnia 29 lutego 2020 roku;

III rok dzterżar*y od 6 grudnia2020 r. do dnia 28 lutego 2021roku.

9. W przypadku możliwości zrealizowania wyżej rvymienionego zamówieniao prosimy
o przeslanie oferĘ e-mailem na adres: ari$i_{ris_trntor"G)p§ir,rł,lf.l§lalrek,.pł, najpóźniej

do dnia 5listopada 2018 r. do godz.12:00

10. Ośrodek Sporlu i Rekreacji zastrzega sobie prawo do uniewaznienia ilw
zapy tant a b ez p o dania pr zy c zy n.

11. W sprawach technicznych osobą upowaznioną do kontaktu z oferentami
jest Parri Agnięszka Czaplickapod nr telefonu 541413-07-00 lub osobiście w
godz. 8:00 - 14:00.
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