
oGŁosZENlE

Ośrodek Spońu i Rekreacjiwe Włocławku, Al. Chopina 8

ogłasza przetarg ofeńowy

na ,,Najem pomieszczeń o łącznej powiezchni 153,02 m2

zprzeznaczeniem na lokal gastronomiczny, zlokalizowanych w budynku Krytej PływaIni Delfin
pzy al, Chopina 10 we Włocławku"

l. Przeznaczenie przedmiotu najmu:

Działalność gastronomiczna (restauracja),

ll. Opis przedmiotu ogłoszenia (lokaIu):

1. Oferowane pomieszczenia znajduje się na w budynku Krytej Pływalni Delfin przy

al, Chopina 10 we Włocławku z wejściem bezpośrednio z ulicy - od strony Al. Chopina

Pzedmiot najmu składa się z następujących pomieszczeń :

a) Pańer

WC - 4,56 mz

WC - 4,56 mz

b) ll piętro

zespół pomieszczeń baru + komunikacja-101,80 m2

komunikacja -6,37 m2

zmywalnia - 3,85 m2

pzygotowalnia * 9,59 m2

magazyn - 4,51 m2

szatnia personelu - 4,65 m2

WC - 3,05 mz

magazyn - 10,08 mz

o łącznej powiezchni: 153,02mz

Oferowane pomieszczenia, których dotyczy nn. postepowanie sąw stanie surowym i wymagają

wykonania prac remontowych/budowlanych, instalacyjnych oraz adaptacji pod działalność

gastronomiczną.

Przedmiot najmu wyposazony jest w następujące elementy i wyprowadzenia instalacji:

instalacja wodno - kanalizacyjna

instalacja centralnego og rzewan ia

instalacja elektryczna

instalacji wentylacyjnej



Powyzsze instalacje wymagają rozprowadzenia dla potzeb działalności gastronomicznej i na

koszt Najemcy.

Lokal i cały obiekt nie posiada instalacji gazowej, a Wynajmujący nie dopuszcza zmian w tym

zakresie.

!l!. Warunki udziału w pzetargu.

1. Uczestnikiem pzetargu (Oferentem) może być osoba fizyczna prowadząca działalnośó

gospodarczą osoba,prawna lub inna jednostka organizacyjna, ktorej ogolnie obowiązujące

pzepisy przyznajązdolność prawną a takze podmioty te występujące wspólnie.

2. W przetargu mogąuczestniczyć oferenci, ktozy:

a) posiadają doświadczenie w prowadzeniu lokalu gastronomicznego lub w obsłudze

cateringowej w dotychczasowej działalności:, popańe odpowiednimi dokumentami.

b) pzedstawią koncepcje prowadzenia restauracji (żn. opis sposobu podawania potraw

i propozycje menu oraz proponowane dni i godziny otwarcia lokalu, w tym ilośó miejsc dla

klientów) oraz koncepcje na aranżaip lokalu i dostarczą wizualizację i plan

zagospodarowania lokalu i zaplecza,Oferent zobowiązany jest do pzedstawienia na etapie

składania ofeńy projektu koncepcyjnego wnętza wynajmowanego lokalu (sposob aranzacji

wnętz powinien korespondować z estetyką obiektu oraz nie mieć wpływu na ogólne

założenia funkcjonalne) zawierającego: rysunki lwizualizaĄa opis koncepcji, wykaz

p ro po n owa n e g o wypos a żenia or az urządzeń /s p zętu .

Opis dodatkowych warunków przetargu :

Oferent w Ofercie musi podaó zakres rzeczowy i finansowy robót związanych z adaptacją

pomieszczeń oraz dokładny termin zakończenia robot i uruchomienia działalności

gospodarczej. Najemca przed opracowaniem harmonogramu i zakresu prac, powinien

skonsultować się z Organizatorem pzetargu celem ustalenia zakresu prac adaptacyjnych.

Najemca będzie zwolniony z opłacania czynszu do czasu zakończenia adaptacji pomieszczeń

zgodnie z harmonogramem, jednak nie dłuzej niż do 4 m-cy. Prace adaptacyjne nie mogą

zakłócać funkcjonowania obiektu,

Przed pzystąpieniem do pzetargu Oferent winien zapoznać się ze stanem pomieszczeń.

Najemca na własny koszt dokonuje aranżacji przestzeni lokalu, adaptacji oraz wyposażenia

lokalu gastronomicznego na własny koszt, po uzyskaniu akceptacji/ zgody pisemnej Dyrektora

0SlR we Włocławku zgodnie z wymogami dotyczącymi obiektu, Wszelkie remonty i ulepszenia

celem pzystosowania lokalu do prowadzenia działalności gastronomicznej dokonywane będą

za zgodąWynajmującego i na koszt własny Najemcy, bez mozliwości dochodzenia ich zwrotu

1.

3.

4.



od Wynajmującego zarówno w czasie tnłania umowy jak i po jej ustaniu. Prace remontowe nie

mogą zakłócać funkcjonowania obiektu.

5. Najemca powiezchni składającej się z kilku pomieszczeń, może je za zgodąWynajmującego

wyrazonejwyłącznie w formie pisemnej podnająć innemu podmiotowi.

6, Działalnośó gospodarcza prowadzona przez Najemcę w wynajętych pomieszczeniach

będących pzedmiotem najmu moze być prowadzona także poza godzinami i dniami pracy

basenu, w tym czasie,świąt, dniwolnych, ferii iwakaĄi,zazgodąWynajmującego,

7. Złożenie ofeńy oznacza, iż Oterent jednocześnie akceptuje treść ogólnych warunków umowy

załączonych do niniejszego Ogłoszenia o pzetargu,

8. Kazdy Oferent ma prawo zwrócić się do Organizatora pzetargu o dodatkowe informacje

dotyczące przedmiotu pzetargu. Wniosek Wykonawcy o dodatkowe informacje powinien być

skierowany na ad res email : ad m i n istrator@osi r.wloclawek. pl

9. Oferent jest zobowiązany do uzyskania wszystkich wymaganych prawem pozwoleń

i badań niezębnych do rozpoczęcia działalności lokalu gastronomicznego,

10. Oferent zapewnia wykwalifikowany personel niezbędny do niepzerywanego funkcjonowania

lokalu gastronomicznego,

11, Najemca opłaca czynsz i opłaty za media w wysokości i terminie określonych w umowie,

12. Najemca zapewnia kontenery na odpady (od l-ego dnia rozpoczęciadziałalności lokalu) oraz

pokrywa koszty wywozu nieczystości z tych kontenerów,

13. Najemca zapewnia biezące spzątanie całego pzedmiotu najmu.

14. Organizator pzetargu ma prawo wezwać Oferenta do uzupełnienia braków, wyznaczając

odpowiedni termin na ich uzupełnienie, jednakże w pzypadku elementow podlegających

ocenie, tj. ceny ofeńowej, doświadczenia, projektu aranżacji Organizator odzuca ofeńę bez

wzywania do uzupełnienia braków (ochrona uczciwej konkurencji).

15. Warunkiem udziału w pzetarqu jest złożenie w niepzekraczalnym terminie do dnia

17.06.2019 r., do godz. 10:00 kompletnej oferty (w zamkniętej kopercie z dopiskiem Pzetarg

ofeńowy na ,,Najem pomieszczeń o łącznej powiezchni 153,02m2zprzeznaczeniem na lokal

gastronomiczny, zlokalizowanych w budynku Krytej Pływalni Delfin przy al. Chopina 10 we

Włocławku") w sekretariacie Ośrodka Spońu i Rekreacjiwe Wocławku, al, Chopina 8,

16, Najemca musi posiadac wykupioną polisę Ubezpieczeniową dotyczącą prowadzonej

działalności gospodarczej,

17. Warunkiem przystąpienia do pzetargu będzie dokonanie oględzin,



W sprawie udostępnienia pomieszczeń w celu ich obejzenia upowaznioną osobą jest

Kierownik Basenu - Pan Marek Wasielewski; kontakt pod numerem telefonu 054/420-16-80 w

godzinach 8:00-15:00 od poniedziałku do piątku,

lV. Umowa najem pomieszczeń o łącznej powiezchni 153,02 m2 zprzeznaczeniem na lokal

gastronomiczny, zlokalizowanych w budynku Krytej Pływalni Delfin pzy al. Chopina 10

we Wocławku zawańa będzie na czas oznaczony : na okres 10 lat.

V. Wysokość opłat z tytułu najmu/dzlerżawy nieruchomości, terminy wnoszenia.

Ośrodek Spońu i Rekreacji we Włocławku ustala minimalna stawkę czynszu za pzedmiot

najmu w kwocie brutto 10,00 zł za jeden m2 w stosunku miesięcznym, Ustalona stawka

czynszu nie obejmuje: kosztów eksploatacyjnych z tytułu zuzycia energii elektrycznej, wody i

odprowadzenia ściekow, centralnego ogrzewania, napraw, konsenruacji oruz wryozu śmieci i

nieczystości, Najemca w związku z prowadzoną działalnością będzie ponosił koszty opłat ze

media ustalone między Stronamiw wysokości :

- za energie cieplną 1,45o/o ogólnego zużyciaenergii cieplnej w budynku Krytej Pływalni Delfin

Kwota wyliczana będzie wg, faktury wystawionej pzez Miejskie Pzedsiębiorstwo Energetyki

Cieplnej Spółka z o.o. we Włocławku

- za ścieki:- wg. wskazań podlicznika

- za wodę:- wg. wskazań podlicznika

- za wywóz nieczystości: na podstawie umowy jaką Najemca zawrze z pzedsiębiorstwem

zajmującym się zawodowa świadczeniem tego typu usług

- za energie elektryczną:- na podstawie umowy jaką Najemca zawrze z pzedsiębiorstwem

zajmującym się zawodowa świadczeniem tego typu usług wg. wskazań własnego licznika

Vl. Miejsce itermin składania ofeń:

1. Miejsce składania ofeń:

Ofeńy w formie pisemnej na wzorze stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia, naleŻy

składać w siedzibie Zamawiającego: pok. 46 - sekretariat Ośrodka Spońu i Rekreacji we

Wocławku pzy Al. Chopina 8, 87,800 Wocławek do dnia 17.06.2019 r. do godziny 10:00

w zamkniętych kopeńach z opisem:



Ośrodek Spońu i Rekreacjiwe Włocławku,

Aleje Chopina 8,87-800 Włocławek

oferta na:

,,Przetarg ofeńowy na najem pomieszczeń o łącznej powiezchni 153,02 mz

zprzeznaczeniem na lokal gastronomiczny, zlokalizowanych w budynku KMej Pływalni

Delfin pzy al. Chopina 10 we Włocławku"

Nie otwierać pzed dniem 17,06.2019 r., godz. 10:05

Ofeńy z]ożone po upływie terminu pzewidzianego na składanie ofeń nie będą pzyjmowane.

Wszystkie ofeńy otzymane po wyżej wymienionym terminie zostaną zwrócone adresatom bez

otwierania.

2. Miejsce i termin otwarcia ofeń:

Sala Konferencyjna p. 56 w siedzibie Ośrodka Spońu i Rekreacjiwe Włocławku przy Al, Chopina 8,

87-800 Włocławek.

Otwarcie ofeń nastąpi w dniu 17.06.2019 r. , godz. 10:05

Vll. Uwagi dotyczące pzygotowania ofeńy.

Oferent powinien umieścić ofeńę w nieprzezroczvstej izamkniętej/ zabezpieczonej kopercie;

Oferta musi być spoządzona w języku polskim na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie

długopisem niezmywalnym atramentem, pismem czytelnym, a wszystkie strony ofeńy kolejno

pOnumerowane;

3. Oferent może żożyó w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jednąofeńę.

Oferta oruz wszystkie załączniki wymagają podpisu osob uprawnionych do

reprezentowania Oferenta w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem Ęestracyjnym,

wymaganiami ustawowymi oraz puepisami prawa.

Jezeli ofeńa i załączniki zostaną podpisane pruez upoważnionego pzedstawiciela Wykonawcy,

należy dołączyć właściwe umocowanie prawne. Osoba/osoby udzielająca/udzielające

pełnomocnictwa musi/muszą figurować w aktualnym odpisie z KĘowego Rejestru Sądowego lub

in nym doku mencie, właściwym d la formy organ izacyjnej Wykon awcy.

Jezeli do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy wymagane jest zastosowanie tzw.

reprezentacji łącznej, wówczas wszystkie dokumenty muszą być podpisane pżez zobowiązane

osoby.

1,
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7 , Koszty opracowania i dostarczenia ofeńy obciązają wyłącznie Oferenta.

8, Wykonawca moze wprowadzić zmiany w złozonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem że uczyni

to pzed terminem składania ofeń. Zarowno zmiana, jak i wycofanie ofeńy wymagają formy

pisemnej, Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane

w ten sam sposób jak ofeńa. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana ofeńa, naleźy

opatzyć napisem ,,zmiana". Oświadczenie o wycofaniu ofeńy powinno byc podpisane wzez

osobę/y uprawnioną/e db składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz opakowane i

zaadresowane w ten sam sposob jak ofeńa, Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywane

to powiadomienie, nalezy opatrzyć napisem ,,wycofanie",

9. Podczas otwarcia ofeń Wynajmujący poda nazwy oraz adresy oferentów, a takze informacje

dotyczące ceny,

10. Otwarcie ofert jest jawne.

Vlll. WYMAGANE DOKUMENTY

1. Ofeńę nalezy złożyć na wypełnionym formulazu ofeńowym stanowiącym załącznik nr 1 do

n in iejszego ogłoszen ia,

2. Ofeńa winna zawierac:

- wypełniony druk ofeńy (załącznik nr 1);

- program uzytkowy (wizualizacja) oferowanejdziałalności gospodarczej/projekt aranzacji;

- zakres rzeczowy i finansowy robot zwiąanych z adaptacją pomieszczeń.

3. Wrazzofeńąnalezy zlożyć,,

a. odpis z właściwego Ęestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

jeżeli odrębne przepisy wymagająwpisu do rejestru lub ewidencji,

b, ośwladczenie, ze oferent zapoznał się zwarunkami dotyczącymi najmu budynku iakceptuje

zawarcie umowy na warunkach wskazanych w ogłoszeniu i projekcie umowy stanowiące

załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia,

c, oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym i uwarunkowaniami technicznymi

budynku i przedmiotu najmu stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.



lX. Kryterium oceny ofeń

Przy ocenie ofeń brane są pod uwagę następujące kryteria:

1. Wysokość czynszu -85%

Oferentem, który złoży ofeńę zawierająca najwyzszą stawkę czynszu otrzyma maksymalną

ilość punktów w tym kryterium, Każda następna ofeńa zostanie oceniona według ponizszego

Wzoru:

Kwota miesięcznego czynszu ofeĘ ocenianej / kwota miesięcznego czynszu ofeńy

z najwyższą ceną x 85 pkt.

2. Doświadczenie w prowadzeniu lokalu gastronomicznego lub w obsłudze cateringowej w

doĘchczasowej działalności: 1 0 %

powyzej 9lat doświadczenia i więcej- 10 pkt.

powyzej 5 do 9 lat doświadczenia - 7 pkt.

powyzej 2 do 5 latdoświadczenia- 4 pkt,

2 lata lub krótszy okres doświadczenia - 1 pkt.

3. Ocena projektu aranżacji -5%

Jakośó i estetyka zaproponowanych rozwiązań uzytkowych, dobór sprzętu, mebli lub innych

elementów pzestrzeni lokalu włącznie z wydobyciem specyfiki miejsca oraz stwozeniem unikalnej

tożsamości miejsca. Sposob aranzacji wnętz musi korespondować z estetyką obiektu oraz nie

mieó wpływu na ogolne założenia funkcjonalne. Każda ofeńa zostanie oceniona pzez członków

komisji w skali od 0 do 5 pkt. Ocena ofeńy będzie średnią arytmetyczną ocen poszczególnych

członków komisji, Każda oferta zostanie oceniona indywidualnie przez członków komisji za

spełnianie kazdego z kryteriow:

atrakcyjność - od 0 do 3 pkt

ergonomia - od 0 do '1 pkt

spojność z architekturą i wystrojem obiektu<d 0 do 1 pkt,

Ocena ofeńy będzie średnią arytmetyczną ocen poszczegolnych członków komisji,

X. Zawarcie umowy lub unieważnienie pnetargu:

1.Umowa zostanie zawarla z oferentem, który otzyma najwyzszą liczbę punktów.

2.Organizator pzetargu zastzega sobie prawo unieważnienie pzetargu bez podania wzyczyn na

kazdym jego etapie.

Fr,i



3.0 terminie zawarcia umowy Najemca zostanie zawiadomiony w terminie nie dłuzszym niz 30 dni

od dnia rozstzygnięcia pzetargu.

Xl,Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione pned zawarciem umowy

w sprawie najmu

Po zakończeniu pzetargu Oferent, ktory wygrał pzetarg zawrze umowę w terminie i miejscu

wyzn aczony m pżez Wynajm ującego.

]SRODEK SPORTU l REKREACJ|

87-800 Włocławek, Al. Chopina 8

,el. 05441 3-07-00, fax:O!Ę 413-07 -77

.-.ń


