
warunki konkursu ofert
[WKo)

doĘczące najmu lokalu użytkowego ołącznej powierzchni70,90 m (2) wraz z pomieszczeniem
magazynorymizapleczem, zlokalizowanego w budynku przy ul. Zwycięstwa 2 w Siemianowicach Śląskich

[4 1 - 1 0 3) z pr7.eznaczeni em na działalność sklepu myśliwskiego.

1.

I.INFoRMACJE oGÓtNE

Organizatorem Konkursu Ofert jest Polski ZwiązekŁowiecki Zarząd Okręgowy w Katowicach z sie-
dzibą w Siemianowicach Śląskich (a1-103) przy ul. Zwycięstwa 2,reprezentowany przez
Mariusza Miśkę - Łowczego Okręgowego, zwany dalej Organizatorem,
Ogłoszenie o Konkursie Ofert Organizator wywiesza na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie oraz na
stronie internetowej Polskiego Związ|<l Łowieckiego pod adresem wvrrworl.pl na wypadek gdyby
inny podmiot niż zaproszony przez Organizatora do złożenia oferty, był zainteresowany udziałem w
konkursie.

II. OPIS PMEDMIOTU KONKURSU

Przedmiotem postępowania konkursowego jest wynajem lokalu użytkowego ołącznej powierzchni70,90 m
(2) wraz z pomieszczeniem magazynowm i zapleczem, zlokalizowanego w budynku przy ul. Zvlycięstwa 2
wSiemianowicach Śląskich [41-103) zprzeznaczeniem na działalność sklepu myśliwskiego,zeszczególnym
uwzględnieniem handlu brgnią, amunicją i pozostaĘmi akcesoriami.

nI. OPIS KRYTERIÓW IAKIMI BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ ORGANIZATORPRZYWYBORZE OFERTY

Przy vrlyborze oferĘ Organizator będzie kierował się kryterium, jakim jest: CENA, Organizator wybierze
ofertę, która spełni warunki określone w WKO i będzie zawierać najkorzystniejszą cenę
zaprzedmiot najmu, tj. najv,lyższą kwotę propóno*anego miesię cznego czynszu najmu netto.

IV.INFORMACJE O LOKAIU BĘDACYM PRZEDMIOTEM KONKURSU

Lokal o powierzchni 70,9O m2 będący przedmiotem przetargu wyposażony jest: dostęp do mediów
( woda, prąd, ogrzewanie) oraz posiada przystosowanie do telefonu stacjonarnego i przyłącza
internetowego.

Najemca może jednak ulepszyć lub zaadoptować przedmiot najmu, jednakze w obu przypadkach
projekt ulepszeń lub adaptacji lokali ołącznej powierzchni70,9O m', który będzie wykonany przez
Najemcę we własnym zakresie musi być zaakceptowany przez Wynajmującego na piśmie pod
rygorem nieważności, Wszelkie koszty adaptacji i ulepszeń ponosi Najemca,

3. Lokal użytkowy posiada certyfikat WIT-u wskazujący, że spełnia wymagania do magazynowania
broni i amunicji.

4. Na czas ewentualnych ulepszeń lub adaptacji pomieszczeń stanowiących przedmiot najmu, a o któ-
rych mowa w ust, 3, Najemca zobowiązuje się zawrzećubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej na
wypadek następstw prac ulepszeniowych i/lub adaptacyjnych i szkód, jakie mogą za sobą nieść oraz
przedstawi kserokopię ww ubezpieczenia Wynajmującemu do 5 dni od podpisania umowy,
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5. Po ustaniu okresu obowiązywania umowy Najemca zobowiązuje się zwrócić przedmiot najmu w sta-
nie niepogorszonym z uwzględnieniem zużycia wynikającego z normalnego korzystania rzeczy, po-
sprzątany i opróżniony z rzeczy ruchomych Najemcy. Przedmiot najmu Najemca zobowiązany jest
zwr ócić Wynajmującemu na podstawie protokołu zdawczo- odbiorczego.

6. SzczegÓĘ dotyczące przedmiotu i warunków najmu zawarte są we wzorze umowy, stanowiącym za-
łącznik do WKo' 

V. WARUNKI UDZIAŁU W K'NKUR'IE .FERT

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest spełnienie przez Oferenta warunków określonych
w WKO oraz złożenie oferty w formie pisemnej w terminie do dnia 07,0B,2020r., do godziny 15:00, Za
złożone w terminie uznane będą jedynie te oferty, które dotarły w tym czasie do siedziby Organizatora.

Oferta powinna być sporządzonaw języku polskim w sposób czytelny,

3. Oferta powinna byćzłożona w trwale zamkniętej kopercie opatrzonej pieczęcią Oferenta i opisana czy-
telnie, w następujący sposób:

a) pełna nazwa Oferenta,
b) adres Oferenta właściwy do korespondencji,
c) dopisek o treści:

,, Oferta cenowa na naiem lokalu o łącznei powierzchni7D,9Dmz na prowadzenie działalności
sklepu myśliwskiego "

4. Oferta oraz oświadczenia powinny być podpisaneprzez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta
naZewnątrz,

5.W celu spełnienia wymogów Organizatora w,zakresie wynajęcia lokalu użytkowego na prowadzenie dzia-
łalności będącejprzedmiotem postępowania, Oferentwinien złożyćwrazz ofertą potwierdzenie określające
rodzaj prowadzonej działalności usługowejw obrocie bronią i amunicją oraz wszystkich akcesoriów myśliw-
skich, którą oferentzamierza prowadzić na terenie przedmiotu umowy.

u. OFERTA

1. Oferta powinna zawierać wypełniony i podpisany druk ofertory przez osoby upoważnione do reprezen-
towania oferenta.
Organizator zastrze9a sobie prawo do wezwania Oferentów do złożenia ofert dodatkowych w przy-
padku, gdy dwie lub więcej ofert do przedmiotu najmu zawiera tę samą kwotę proponowanego czynszu
najmu netto.
Oferent jestzwiązany złożonąofertą przez okres 90 dni od upĘwu terminu składania ofert.

VII.INFORMACIA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z ORGANIZATOREM ORAZ
WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z OFERENTAMI

1. Oferent może wnosić zapytania do treści WKO oraz do wzoru umowy najmu najpóźniej na 5 dni przed
końcowym terminem składania ofert, Organizator i Oferenci będą się porozumiewać drogą elelitroniczną,
zawsze dopuszczalna jest forma pisemna. Pytania złożone po terminie pozostaną w aktach postępowania
bez odpowiedzi.

2. Adres e-mail, na który na|eży kierować korespondencję: zo.katowice@pzlow.pl
3. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami:

- Kierownik Biura Pani Barbara Świątkowska
- Instruktor Pan Sebastian Sułgut
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uII. PoZosTAŁE INFoRMAclE

1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podaniaprzyczyny.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez dokonania rłryzboru oferty,
3. Oferty po ich otwarciu wraz z wszelkimi załączonymi dokumentami są jawne i nie podlegają zwrotowi.

Oferent nie może po otwarciu ofertżądać zwrotu, czy zmiany dokumentów będących częściązłożonej do
przetargu oferty.

4. W toku dokonywania oceny złożonych ofert, Organizator może żądać udzielenia przez Oferentów dodat-
kowych wyjaśnień doĘczących treści złożonychprzeznich ofert i złożonych dokumentów.

5. Podpisanie umowy z Oferentem, którego oferta uznana zostanie zanajkorzystniejszą odbędzie się w sie-
dzibie Organizatora.

6. Organizator może zmienić lub zmodyfikować zawartośćwymaganych oświadczeń i dokumentów składa-
jących się na ofertę,

7. Organizator może przedłlńyć termin końcowy składania ofert.
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