
Częstochowa, 2020-11-24

DT.171.12.2020

Ogłoszenie

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Częstochowie, ul. Dekabrystów 43
zaprasza  do  składania  ofert  na  wydzierżawienie  lokalu  o  pow.  15,51  m2

z przeznaczeniem  na  sklep  ze  sprzętem  pływackim  (kostiumy  kąpielowe,
czepki, klapki, ręczniki,  okulary do pływania, artykuły dedykowane rekreacji
w wodzie, kosmetyki, pieluszki do pływania, itp.) położonego na terenie Parku
Wodnego Częstochowa przy ul. Dekabrystów 45. 
Dzierżawca  dodatkowo  będzie  mógł  korzystać  z  ok.  2  m2 powierzchni  holu
bezpośrednio przy dzierżawionym lokalu na potrzeby ekspozycji towarów.
Obszar  przeznaczony  do  dzierżawy  zaznaczony  jest  na  załączniku  nr  1  do
ogłoszenia.
Godziny funkcjonowania sklepu: min. 8 godzin dziennie.
Wyposażenie lokalu stanowią:
- mebel lady,
- regały i szafki,
- roleta handlowa, antywłamaniowa.
Wartość wyposażenia wynosi ok. 10 000,00 zł netto. Dzierżawca od momentu
podpisania  umowy  ponosić  będzie  odpowiedzialność  za  przekazane
wyposażenie.
Dzierżawca  ponosić  będzie  również  koszty  energii  elektrycznej  zgodnie  ze
wskazaniami podlicznika.
Dzierżawca  zapewni  i  opłaci  wywóz  odpadów  komunalnych  powstałych  na
dzierżawionej  powierzchni  zgodnie  z obowiązującymi zasadami  i  prawem
lokalnym.
Okres obowiązywania umowy: 36 miesięcy.
Dzierżawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie do wpłaty kaucji
w wysokości  trzykrotności  oferowanego  czynszu  na  rachunek  MOSiR
Częstochowa.  Kaucja  stanowić  będzie  zabezpieczenie  dla  MOSiR  na  poczet
zaległości  w  płatnościach  z  tytułu  czynszu  dzierżawnego  oraz  pokrycia
ewentualnych  strat  wynikających  z nieprawidłowego  eksploatowania
przekazanego dzierżawcy wyposażenia i dzierżawionego lokalu.  

Okres wypowiedzenia umowy: 3 miesiące.
Okres  (początek)  obowiązywania  umowy  uzależniony  będzie  od  aktualnej
sytuacji epidemicznej (pandemia COVID 19).



MOSiR  może wypowiedzieć umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia,
jeśli Dzierżawca:
a)dopuszcza się zwłoki w zapłacie czynszu dzierżawnego za okres dwóch

miesięcy,
b)dopuszcza się zwłoki  w zapłacie opłat za energie elektryczną za okres
dwóch miesięcy, 
c) niszczy  lub  zaniedbuje  dzierżawiony lokal,  bądź  używa  go  w  sposób

sprzeczny z umową i mimo upomnienia nie przestaje go używać  w taki
sposób.

Oferty z propozycją stawki miesięcznego czynszu dzierżawnego należy złożyć
do dnia 07.12.2020 r. do godziny 10.00 w siedzibie Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji  w  Częstochowie,  ul.  Dekabrystów  43,  w zamkniętych  kopertach
bądź przesłać elektronicznie na adres mosir@mosir.pl
Do  oferty  należy  dołączyć  w  formie  opisowej  lub  graficznej  koncepcję
funkcjonowania  lokalu  w  okresie  dzierżawy  (w  szczególności  różnorodność
asortymentu) oraz dotychczasowe doświadczenie, referencje, itp. 

Szczegółowe  informacje  dotyczące  niniejszego  ogłoszenia  (dodatkowe
wyjaśnienia,  możliwość  odbycia  wizji  lokalnej)  będą  udzielane  w Miejskim
Ośrodku  Sportu  i Rekreacji  w Częstochowie,  ul. Dekabrystów  43,  42-215
Częstochowa, telefonicznie: nr 34 372 26 33 lub mailowo: m.mazik@mosir.pl

                                                            

mailto:m.mazik@mosir.pl
mailto:mosir@mosir.pl


......................................................., dn.................... 

Nazwa Oferenta........................................................

Adres Oferenta..........................................................

Województwo............................................................

NIP..........................................................

tel i fax ...................................................

e-mail......................................................

O F E R T A

1. Nawiązując do ogłoszenia dotyczącego dzierżawy lokalu o pow. 15,51 m2 z przeznaczeniem na sklep ze
sprzętem  pływackim,  położonego  na  terenie  Parku  Wodnego  Częstochowa  przy  ul.  Dekabrystów  45 -
oferujemy dzierżawę powierzchni objętej ogłoszeniem na następujących zasadach:

miesięczny czynsz dzierżawny:

a) wartość netto:  …………………

słownie złotych: ……………………………………………................................................

b) podatek VAT w wysokości 23%: ………………………….......................................

słownie złotych: …………………………………………………….........................................

c) wartość brutto: …………………………

słownie złotych: …………………………………………………...........................................

wartość oferty (cena oferty) wg wzoru: czynsz dzierżawny x 36 miesięcy=

a) wartość netto:  ……………………….................................................................

słownie złotych: ……………………………………………................................................

b) podatek VAT w wysokości 23%: ………………………….......................................

słownie złotych: …………………………………………………….........................................

c) wartość brutto: ………………………………..........................................................

słownie złotych: …………………………………………………...........................................

2. Okres dzierżawy oraz warunki płatności – zgodne z zapisami przedstawionymi w ogłoszeniu
i ofertą.

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapisami ogłoszenia, akceptujemy jego zapisy i nie
wnosimy  do  niego  zastrzeżeń  oraz  zdobyliśmy  konieczne  informacje  potrzebne  do
właściwego przygotowania oferty oraz do późniejszego prowadzenia działalności handlowej
w dzierżawionej lokalu.  

4.  W  przypadku  wybrania  naszej  oferty  jako  najkorzystniejszej,  zobowiązujemy  się  do
funkcjonowania dzierżawionego lokalu zgodnie z przeznaczeniem i w terminach określonych
w ogłoszeniu.



5. Oświadczamy, że:
 posiadamy  uprawnienia  do  wykonywania  określonej działalności lub czynności, jeżeli

przepisy nakładają obowiązek  posiadania  takich uprawnień;
 posiadamy  niezbędną  wiedzę  i  doświadczenie oraz potencjał  techniczny  a  także

dysponujemy  osobami  zdolnymi  do  wykonania  zamówienia;
 znajdujemy  się  w  sytuacji  ekonomicznej  i  finansowej  zapewniającej wykonanie

zamówienia;

Załączniki do oferty:

.............................................................

.............................................................

………………………............................. 


	O F E R T A

