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Regu|amin konkursu ofeń dzierżawy lokalu,
w celu prowadzenia działalności gastronomicznej.

1. Przedmiot ogłaszający konkurs ofeń:
EIb|ąskie Przedsiębiorstwo WodociągÓw i KanaIizacji SpÓłka z ograniczoną odpowiedziaInością,
zaorasza do złozenia ofertv.

2, Przedmiot iwarunki realizacjizamówienia, ,

,1/ Przedmiotem zamÓwienia jest wydzierŻawienie |oka|u zprzeznaczeniem na działa|nośc
gastronomiczną.

2l Loka| do Wydzierzawienia znajduje się w budynku usytuowanym W EPW|K Sp.z o.o., u|. Rawska 2-4

na pańerze budynku socja|nego: osobne wejście od strony parkingu oraz pod|egające kontro|i wejście
od strony EPWiK.
Loka| składa się z pomieszczeń na prowadzenie działa|noŚci gospodarczej tj .kuchnia + sa|a

konsumpcyjna + zaplecze socjalne (wc i szatnia dla personelu) o powierzchni 144m2 oraz pomiesz-
czenie nadające się na organizowanie przyjęc (Świet|ica) + wc damskie + wc męskie + korytarz o

powierzchni 82,46m2.

Łączna powierzchn i a 226,46 m2'

3/ Loka| Wyposaiony jest w sprzęt AGD oraz sprzęt kuchenny (w załączeniu wykaz), sto|iki oraz kzesła
(wykaz w załączeniu)'

4/ lnne wyposaŻenie i dodatkowe umeb|owanie niezbędne do prowadzeniadziała|noŚci dzierzawca
WyposaŹy na własny koszt.

5l DzierŻawca będzie utrzymywał |oka|w na|ezytym stanie technicznym i sanitarnym oraz przestrzegał
zasad BHP.

6| DzierŻawca ponosiĆ będzie wsze|kie opłaty eksp|oatacyjne związane z nieruchomością' Do opłat
eksp|oatacyjnych za|icza1ą się: wywóz odpadÓw stałych i ptynnych, dostawę wody oraz odprowadzenie
ścieków( według wskazań |icznika), energii e|ektrycznej i te|ekomunikacji (ogzewanie |oka|u zostanie
włączone do czynszu)

7|DzierŻawca ubezpieczy |oka| na swÓj koszt.

Bl Zawarcie Umowy dzierŻawy przewidywany jest na okres 5 |at z 3 miesięcznym okresem
wypowiedzenia.

9l DzierŻawca wynajmie EPWiK sa|ę (świetlica) za opłatą 15złl godz. w przypadku zgłoszenia takiej

potrzeby przez EPWiK z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem.
10/ SzczegÓłowe zasady dzierŻawionego |okalu regu|owac będzie umowa zawarta pomiędzy EPWiK

Sp. z o.o. a wybranym oferentem.
11l Wynajmujący zastrzega sobie prawo do uniewaznienia przetargu bez podania przyczyny.
12lW przypadku przedstawionych przez dzierŻawcę konkurencyjnych cen EPW|K Sp. z o.o będzie

kupował:

a) obiady pracownicze (w sposÓb ciągły)
b) posiłki regeneracyjne (terminowo od 01 .11.-31.03.) w |iczbie ok.90 szt. dziennie.
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3. EPWiK Sp. z o.o. wybierze ofertę z nąwyŻszązaproponowaną ceną czynszu netto za 1m, powierzchni

miesięcznie.
WartoŚc czynszu zostanie powiększona o stawkę podatku VAT, obowiązującąw dniu wystawienia
faktury.

4. Warunki, jakie muszą spełniac oferenci:
1l znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającejjego wykonanie.

2/ w stosunku do ktÓrych nie otwarto |ikwidacji lub których upadłoŚci nie ogłoszono.

3/ nie za|egają ze składkami na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne oraz z podatkami.

5. Wykaz oświadczeń i dokumentÓW Wymaganych do załączenia w ofercie:
1/ aktua|ny odpis z właściwego rejestru wystawiony nie wcześniej niŻ miesiąc przed upływem

terminu składan ia ofert.

2/ aktua|ne zaświadczenie właściwego nacze|nika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, Że

wykonawca nie zalega z opłaceniem podatkÓw Iub zaŚwiadczenie, ie uzyskał przewidziane
prawem zwo|nienia, odroczenie lub rozłożenie na raty ległych płatnoŚci lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właŚciwego organU wystawione nie wczeŚniej niz 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofeń.

3/ aktua|ne zaŚwiadczenie właściwego oddziału ZUS ,Że wykonawca nie za|ega z opłacaniem składek

na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne Iub potwierdzenie ,ze uzyskał pzewidziane prawem

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty za|egłych płatnoŚci Iub wstrzymanie w całości

wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wczeŚniej niz 3 miesiące przed upływem

terminu składania ofeń.
6' Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofeń:

1/ ofeńy należy składac pocztą |ub osobiŚcie do dnia 18.09.2017 do godz.10.00 w Dziale obsługi
K|ienta EPWiK Sp.z o.o. ofeńę na|eŻy złoŻyĆ w zamkniętym opakowaniu zaadresowanym do

EPW|K Sp.z o.o z dopiskiem Dział obsługi K|ienta, opatrzonym nazwą i doktadnym adresem

oferenta oraz dodatkowym oznakowaniem :''Dzieźawa pomieszczeń na działalność
gastronomiczną - ofeńa''. o zachowaniu terminu decyduje moment wptywu ofeń.

2l ofeńy złoŻone po terminie zostaną zwrócone oferentom bez otwierania.

3/ otwarcie ofert nastąpi 1B'09.2o17 r, o godz' 1005 w siedzibie zamawiającego pokoj nr 17.

4l Loka| moina og|ądac w dni powszednie 700-1500.

7. Inne oostanowienia:
1lw załączeniu.'

a) projekt umowy dzierŻawy
b) wykaz sprzętu AGD i sprzętu kuchennego
c) wykaz sto|ikow i krzeseł

2/ sobami upowaŻnionymi do kontaktowania się z oferentami są:

- Kutko Danuta
- Latoszewska Renata
Telefon: 551 23 07 440
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