
.JŚRODEK SPORTU l REKREACJI

E7-B00 Włocławek, Al, Chopina B

tel, 05441 }n7-00, fax 054-41347,7 OGŁOSZENIE
z dnia 16 lrwietnia 2018 r.

Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włocławku Wzy A1. Chopina 8 informuj ę, żę zamierza
wydzierżawió na okres:

ad23 czerwca 2018 r. do 31 sierpnia 2020 r.
kpielisko miejskie nad jeziorem Wikaryjskim

I.OX'ERENT nawydeierżawionym tęrenie zobowiąany będzie w okresach:

od23 czerwca 2018 r. do 02 września 2018 r.

od22 czerwca 2019 r. do 0l września 2019 r.

od 20 czerwoa2020 r. do 31 sierpnia 202a r.

do prowadzenia nieodpłatnie w godz. 10.00-18.00 kąpieliska miejskiego, zgodnie z
Regulaminem OSiR
do prowadzenia wypożyczalń sprzętu pływającego, który będzie udostępniony
korzystającym według odpłatrości - zgodnie z oęnnikiem OSiR (Uchwałą Rady Miasta
Włocławek w sprawie wysokości opłat za korzystanie z miejskich obiektów i aruądzeń
sportowo-rekreacyjnych uźyteczności publicznej pozostających w trwałym zarządzie
Ośrodka Spońu i Rekreacji we Włocławku) - dochody uzyskane z vlypoĘczęńa sprzętu w
całości będą stanowić własność OFERENTA

- do prowadzenia działalności gastonomicznej w oparciu o własny sprzęt i towar na podstawie
posiadanych w tym zakresię uprawnień i pozrvoleń.

2.OF'ERENT zobońązany będzie również do:
sprzątania i bieżącego utrzymania czystości na terenie kąpieliska miejskiego z wyłączeniem
pasa przyległego do lustra wody o szerokości 2 m plaizy jako strefy obsfugiwanej przez
ratowników wodnych;
zapewnienia nieodpłatrych toalet i punktów z wodą do celów sanitamych oraz utłrymania
ich w czystości;

zapewnienia odpowiedniej ilości ławek i koszy na śmieci;

wyznaczenie miej sc parkingowych dla osób niepełnosprawnych;

sprawowaniapieczy i nądzoru całodobowego nad mieniem przekazanymprzez OSiR na czas

trwaniaUmowy;
pokrycia kosźów wywozu śmieci z kontenerów oraz z dzieńańonego terenu w ramach

odrębnej umowy;
inne własne przedsięwzięcia uatrakcyjniające pobyt na kąpielisku, np. plac zabaw dla dzieci,
zjeżd;żalniawodna Ę.

3. §tawka wywolawcza czynszu brutto:
stawka wywoławcza §zynszu dzięrzawnęgo wynosi 100o00 zl słownie: (sto złotych 00/100)
brutto w stosunku miesięcznym.
Ustaloną stawka cnrnszu brutto nie obejmuje:
kosźów z tytułu wywozu śmieci i nieczystości.
OFERENT proponuje azynsz dzieżawny w wysokości ń brutto
miesięczrie.
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4. ZARZĄDZAJĄCY w ramach niniejszej umow! zobowiązuje siĘ do:
zapewnienia obsługi ratowników wodnych w okręsie funkcjonowania kąpieliska,
przekazania do wypożyczalń §prawnego sprzętu pływającego wraz z v,ryposńeniem wg.
zńączńka do umowy,
zamontowania i demontaźu pomostów pływających, przebieralni i dwóch kontenerów
stanowiącychzaplecze socjalne kąpieliska w tym jeden dla potrzeb ratowników wodnych

5. Szczegółowe warunki dzierżawy określone będą w umowię dzierżawy.

' 6. Z oferentem, który złoży najkorzystniejszą ofertę podpisana będzie umowa na kolejne trzy sezony
letnie.

, 7. Termin i miejsce składania ofert:

OfeĘ naIeży składać do dnia 30.04.2018 r. do goilz. 10:00 w sekretariacie Ośrodka Sportu i
Rekreacji, Al. Chopina 8, 87-800 Włocławek (budynek przy nowym stadionie)w zaklejonych kopertach
opisanych:

',OFERTA 
NA DZIERZAWĘ KĄPIELISKA MIEJSKIEGO
NAD JEZIOREM WIKARYJSKIM".

Kompletna ofeńa powinna zawierać:

- imię i nazwisko oferenta, numer NIP, zaświadczenie o nadaniu numeru REGON,
aktualny odpis z rejestru KRS lub zaświadczęnie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej;

- oferowaną wysokość miesięcznej stawki azynszudzierżav,męgo brutto ;

Dodatkowe informacie:

W przypadku pytń informacji udziela Pani Agnieszl<a Czaplicka - tel. 054 4l3 07 09

Ogłoszenie zostało zartięszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Ośrodka Sportu i Rekreacji we

Włocławku, &L Chopina 8, na stronach internetowych www.osir,wloclawek.p1,

www. bip. osir.wl oclawek.pl,
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