OGŁOSZENIE O KONKURSIE
PRZEDMIOT NAJMU:
1. Miejski Klub im. Jana Kiepury z siedzibą: 41-200 Sosnowiec, ul. Będzińska 65 (dalej:
„Wynajmujący”) ogłasza konkurs ofert na najem pomieszczeń użytkowych położonych na parterze
budynku swojej siedziby o pow. 265,00 m², składających się z sali klubowej, zaplecza i toalety.
Pomieszczenia zostaną wynajęte wraz z wyposażeniem w postaci rzeczy ruchomych niezbędnych dla
funkcjonowania sali klubowej (kanapy, fotele, stoliki etc.). Wykaz wyposażenia zawiera załącznik nr 1
do niniejszego ogłoszenia.
2. Z przedmiotem najmu można zapoznać się wyłącznie w dni robocze, w godzinach pracy Miejskiego
Klubu im. Jana Kiepury, po uprzednim ustaleniu terminu oględzin.
CEL NAJMU:
Najemca będzie używał przedmiot najmu na cele związane z prowadzeniem działalności:


Handlowej o profilu gastronomicznym (ogólnodostępna restauracja / kawiarnia) z wyłączeniem
sprzedaży napojów alkoholowych wysokoprocentowych.



Artystycznej, zbieżnej z działalnością statutową Wynajmującego, a polegającej na
organizowaniu w sali klubowej co najmniej jednego koncertu muzycznego w każdym miesiącu
kalendarzowym obowiązywania umowy najmu (za wyjątkiem miesięcy lipca i sierpnia).
Najemca uprawniony jest do realizacji także innych przedsięwzięć o charakterze kulturalnym.

WARUNKI NAJMU:
1. Wynajmujący proponuje zawarcie umowy najmu na czas określony (3 lata).
2. Warunki najmu określa umowa stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
3. Najemca jest zobowiązany do zaadaptowania na własny koszt przedmiotu najmu na potrzeby
prowadzenia restauracji / kawiarni, w szczególności poprzez zapewnienie i instalację urządzeń
niezbędnych dla prowadzenia działalności gastronomicznej.
CZYNSZ, OPŁATY DODATKOWE ORAZ KAUCJA:
1. Najemca będzie zobligowany do zapłaty Wynajmującemu czynszu miesięcznego oraz opłat za
faktyczne zużycie energii elektrycznej, wody oraz opłaty za odprowadzanie ścieków, z zastrzeżeniem iż
miesięczne opłaty czynszu będą ponoszone od dnia 1 września 2016 r.
2. Najemca zostanie zobowiązany do ubezpieczenia przedmiotu najmu z polisą ważną przez cały okres
obowiązywania umowy najmu.
3. Najemca będzie zobowiązany do złożenia w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu deklaracji o wysokości
opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz do samodzielnego opłacenia należnych opłat
z tego tytułu.
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4. Warunkiem zawarcia umowy najmu jest wpłacenie Wynajmującemu kaucji w wysokości 10000 zł
(słownie: dziesięć tysięcy złotych). Kaucja będzie służyć zabezpieczeniu ewentualnych wierzytelności
Wynajmującego z tytułu realizacji umowy najmu.
STAWKA MINIMALNA CZYNSZU:
1. Minimalna stawka miesięcznego czynszu najmu wynosi: 2.000,00 zł netto (słownie: dwa tysiące
złotych). Do czynszu doliczony zostanie należny podatek VAT.
2. Oferty zawierające stawkę niższą od określonej w pkt. 1 zostaną odrzucone.
SPOSÓB KONTAKTU WYNAJMUJĄCEGO Z OFERENTAMI
1. Konkurs będzie prowadzony wyłącznie w języku polskim.
2. Składane w toku konkursu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje etc. mogą być składane
na piśmie, faksem lub za wykorzystaniem poczty elektronicznej. Oferta wraz z załącznikami wymaga
zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Wszelką korespondencję do Wynajmującego oferenci są zobowiązani kierować na następujące adresy
kontaktowe:
Miejski Klub im. Jana Kiepury, 41-200 Sosnowiec, ul. Będzińska 65
email: biuroimprez@kiepura.pl
tel.32/7883377
4. Oferenci mogą zwrócić się do Wynajmującego z prośbą o wyjaśnienie postanowień ogłoszenia. Treść
pytań i odpowiedzi będą publikowane na stronie internetowej Wynajmującego bez wskazywania danych
oferenta, od którego pochodzi dane pytanie. Wynajmujący będzie odpowiadać na pytania zadane w
okresie do dnia 18.05.2016 r. Pytania zadane po tym terminie Wynajmujący pozostawi bez odpowiedzi.
5. W razie konieczności wprowadzenia zmian do ogłoszenia, Wynajmujący zamieści zmianę na swojej
stronie internetowej. Zmiana ogłoszenia będzie wiążąca dla wszystkich oferentów od chwili i jej
publikacji na stronie internetowej Wynajmującego.
WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE
1. Oferentem może być osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub inna
jednostka organizacyjna, której powszechnie obowiązujące przepisy przyznają zdolność prawną.
2. Oferentem może być podmiot dysponujący odpowiednią wiedzą i doświadczeniem niezbędnym do
prowadzenia działalności gospodarczej o profilu zgodnym z celem najmu.
3. Oferent jest zobowiązany przedstawić wykaz prowadzonej działalności, wraz ze wskazaniem miejsca
prowadzenia działalności oraz dat, w jakich działalność ta była prowadzona.
TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:
1. Oferty należy sporządzić na podstawie formularza stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego
ogłoszenia.
2. Oferty muszą być kompletne, czytelne oraz podpisane przez oferenta / osobę reprezentującą oferenta.
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3. Oferty należy umieścić w zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej,
nieprzezroczystej kopercie oznaczonej napisem: „Konkurs na najem restauracji” i doręczyć je do
siedziby Miejskiego Klubu im. Jana Kiepury: 41-200 Sosnowiec, ul. Będzińska 65 w terminie do dnia
25.05.2016 do godz. 14.00. W przypadku ofert przesłanych drogą pocztową, za dzień złożenia oferty
przyjmuje się dzień doręczenia przesyłki Wynajmującemu.
4. W razie stwierdzenia, że oferta jest niekompletna lub zawiera braki formalne, Wynajmujący według
swojego uznania uprawniony jest do jej odrzucenia lub do wezwania oferenta do uzupełnienia braków,
wyznaczając odpowiedni termin.
5. Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone.
6. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
7. Oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. W razie złożenia więcej niż jednej oferty przez oferenta,
Wynajmujący odrzuci jego wszystkie oferty.
8. Nie dopuszcza sią składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych.
OCENA OFERT:
1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.05.2016 r. w Miejskim Klubie im. Jana Kiepury, 41-200 Sosnowiec,
ul. Będzińska 65 sala 217 o godz. 17.00.
2. Oferty zostaną ocenione przez komisję powołaną przez Dyrektora Wynajmującego.
3. Wynajmujący dokona oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty, jedynie spośród ofert uznanych
za ważne, które nie zostaną odrzucone.
4. Wynajmujący wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie następujących kryteriów:
a) Wysokość czynszu miesięcznego - 50%.
b) Koncepcja

prowadzenia

działalności

artystycznej

w

obrębie

przedmiotu

najmu

z

uwzględnieniem obowiązku organizacji co najmniej jednego koncertu muzycznego w każdym
miesiącu kalendarzowym obowiązywania umowy najmu (za wyjątkiem miesięcy lipca i
sierpnia) - 25%
c) wysokość zniżki oferowanej dla pracowników Organizatora na asortyment kawiarni; - 5%
d) wysokość zniżki oferowanej dla osób w wieku 60+ na asortyment kawiarni; - 5%
e) wysokość zniżki oferowanej dla rodzin posiadających kartę Miej więcej; - 5%
f) Doświadczenie w zakresie prowadzenia działalności gastronomicznej w formie restauracji,
kawiarni, klubu, etc. – 10%
POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Oferenci będą związani swoją ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia upływu terminu na składanie
ofert.
2. Konkurs będzie ważny, jeżeli wpłynie co najmniej jedna oferta spełniająca warunki określone w
ogłoszeniu.
3. Wynajmujący może w dowolnym momencie i bez podania przyczyn odwołać i unieważnić konkurs.
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