Dąbrowa Górnicza, dn. 20.04.2010 r.
OGŁOSZENIE
dot. zaproszenia do składania ofert na dzierżawę kortów tenisowych położonych w Dąbrowie
Górniczej przy ul. Tysiąclecia 21A
I.

Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej zaprasza do składania ofert na zadanie p.n.
„Dzierżawa kortów tenisowych położonych w Dąbrowie Górniczej ul. Tysiąclecia 21A”

Ww. nieruchomość oznaczona jest nr geodezyjnym 46/38 karta mapy 69 o pow. 1ha14a77m2 KW
208884 (załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia – mapa), z wyłączeniem terenu o pow. 15m2
zabudowanego kioskiem warzywno – spożywczym.
Na ww. nieruchomości znajdują się:
1. Korty tenisowe o pow. 2743 m2.
2. Ściana tenisowa.
3. Ogrodzenie kortów o długości 294 mb.
4. Budynek socjalny typu „Stolbud 3BW” o pow. użytkowej 134,4 m2.
5. Boisko asfaltobetonowe do koszykówki.
6. Ogrodzenie części działki.
II. Ogólne warunki dzierżawy obiektu.
1. Umowa dzierżawy zawarta zostanie na czas określony wynoszący 36 miesięcy.
2. Działalność dzierżawcy na terenie obiektu musi być zgodna z przeznaczeniem obiektu.
3. Część obiektu ograniczona istniejącym ogrodzeniem przeznaczona jest do wyłącznego użytku
dzierżawcy. Pozostała część obiektu, na której znajduje się m.in. boisko asfaltobetonowe oraz
ściana tenisowa dzierżawca udostępni do użytku ogólnego.
4. Dzierżawca zobowiązany jest m.in. do:
- utrzymywania porządku i czystości na terenie całego obiektu, w szczególności koszenia traw,
usuwania śniegu,
- utrzymywania obiektu w należytym stanie technicznym,
- wykonywanie drobnych bieżących napraw związanych z użytkowaniem przedmiotu dzierżawy
łącznie z boiskiem asfaltobetonowym oraz ścianką tenisową, gwarantujących ich zdolność do
użytkowania,
- terminowe regulowanie należności wobec Wydzierżawiającego,
- ponoszenie wszelkiej odpowiedzialności z tytułu prowadzonej działalności.
III. Wymagania dotyczące oferentów.
1. Oferenci winni posiadać aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub właściwego
rejestru przedsiębiorców, obejmujący swoim zakresem działalność odpowiadającą zadaniu.
2. Oferenci winni posiadać doświadczenie w prowadzeniu działalności polegającej na
utrzymywaniu i użytkowaniu obiektów sportowych, tj. w okresie ostatnich 5 lat działalności lub
jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy
prowadzili tego typu działalność.
IV. Wadium.
1. Oferent składający ofertę zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 1 000,00 zł, słownie:
jeden tysiąc złotych.
2. Wadium winno być złożone wyłącznie w formie pieniężnej na konto bankowe CSiR:
14 1560 0013 2557 1237 1226 0006
3. Wadium winno znajdować się na koncie bankowym CSiR w terminie do dnia 27.04.2010 godz.
9.00.
4. W przypadku wyboru oferenta wadium zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawy.
5. Oferentom, których oferty nie zostaną wybrane, wadium zostanie niezwłocznie zwrócone.
6. W przypadku odstąpienia od zawarcia umowy przez oferenta, którego oferta została wybrana,
wadium przechodzi na rzecz CSiR.

V. Dokumenty, jakie winna zawierać oferta:
1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert. Upoważnienie do podpisywania ofert w imieniu oferenta musi być dołączone
do oferty lub musi bezpośrednio wynikać z przedstawionych dokumentów. Gdy oferenta
reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być dołączone pełnomocnictwo posiadające
szczegółowy zakres i podpisane przez osoby reprezentujące osobę prawną lub fizyczną (w
formie oryginału bądź kserokopii poświadczonej notarialnie).
2. Wypełniony formularz oferty (wzór – zał. Nr 2).
3. Wykaz prowadzonych działalności polegających na utrzymywaniu i prowadzeniu obiektów
sportowych w okresie ostatnich 5 lat lub w przypadku, gdy okres działalności przedsiębiorstwa
jest krótszy – w tym okresie (min. 1 przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy) – wzór – zał . Nr
3). CSiR ma prawo żądać do wglądu dokumentów potwierdzających prawdziwość złożonego
oświadczenia, np. umów dzierżawy, aktów własności itp.
4. Dokument potwierdzający zapłatę wadium.
VI. Terminy i pozostałe informacje.
1. Na wniosek oferenta złożony w formie pisemnej nie później niż 16.04.2010, CSiR udostępni
obiekt do wglądu wyznaczając wspólny termin dla wszystkich oferentów.
2. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 27.04.2010 do godziny 9.00 w siedzibie
CSiR ul. Konopnickiej 29, 41-300 Dąbrowa Górnicza – sekretariat.
3. Komisja dokona wyboru oferty o najwyższej oferowanej kwocie miesięcznego czynszu
dzierżawy, pod warunkiem osiągnięcia czynszu minimalnego.
4. W przypadku wątpliwości lub braków w dokumentacji, CSiR może wezwać oferentów do
uzupełnienia dokumentacji lub do wyjaśnienia treści złożonych ofert.
5. Oferty złożone przez oferentów, którzy nie dokonali zapłaty wadium lub posiadające braki w
dokumentacji, które nie zostaną uzupełnione, nie będą oceniane.
6. CSiR zastrzega sobie prawo do nie wybrania żadnej oferty, gdy żadna z ofert nie osiągnie
kwoty czynszu minimalnego lub z innej uzasadnionej przyczyny.
7. Wyniki oceny ofert zostaną przedstawione wszystkim oferentom niezwłocznie po dokonaniu
oceny w formie faksu oraz ogłoszenia na stronie internetowej.
8. Umowa zostanie zawarta z oferentem, którego oferta została wybrana w terminie określonym
przez CSiR nie później niż 14 dni od dnia przedstawienia wyników oceny ofert, w siedzibie
CSiR ul. Koniopnickiej 29.
VII. Załączniki.
– zał. Nr 1 – mapa,
– zał. Nr 2 – formularz oferty,
– zał. Nr 3 - Wykaz działalności polegających na utrzymywaniu i prowadzeniu obiektów
sportowych (min. 1 przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy).
Podpisano:
Z-ca Dyrektora CSiR: Henryk Mańka

