
 

KOSiR/KOF/1/2017 

Numer referencyjny  
 

 

Załącznik nr 1 do 

Zarządzenia 

Dyrektora Kobierzyckiego Ośrodka 

Sportu i Rekreacji (KOSiR) 

Nr: KA/14/KOSiR/2017 

z dnia 15.09.2017r. 

 

 

Ogłoszenie o konkursie ofert na wynajem pomieszczenia Kawiarni w Hali 

Sportowo – Widowiskowej w Kobierzycach, ul. Dębowa 20. 

 

Dyrektor Kobierzyckiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kobierzycach ogłasza konkurs na 

wynajem pomieszczenia Kawiarni w Hali Sportowo – Widowiskowej w Kobierzycach, ul. 

Dębowa 20. 

 

 

I. Wynajmującym   jest Gmina Kobierzyce z siedzibą przy Al. Pałacowej 1, 55-040  Kobierzyce 

reprezentowana przez: Dyrektora Kobierzyckiego Ośrodka Sportu i Rekreacji- Panią Maję 

Muszyńską. 

II. Celem konkursu  jest wyłonienie podmiotu, z którym zostanie zawarta umowa najmu 

pomieszczenia Kawiarni na okres 2 lat w trybie bezprzetargowym o powierzchni 21,00 m2 

mieszczącego się w budynku Hali Sportowo – Widowiskowej w Kobierzycach z przeznaczeniem 

do prowadzenia usługi gastronomicznej, polegającej na: 

 świadczeniu usług gastronomicznych (po uprzednim przystosowaniu punktu do wymogów 

sanitarnych wymaganych przy prowadzeniu tego typu działalności i uzyskaniu niezbędnych 

pozwoleń), z zastrzeżeniem, że  serwowane posiłki,  przygotowywane muszą być poza 

siedzibą Hali Sportowej; 

 sprzedaży artykułów spożywczych, napojów itp. produktów (dopuszczonych do sprzedaży na 

podstawie Polskich Norm); 

 Wynajmujący nie dopuszcza możliwości sprzedaży napojów alkoholowych 

i tytoniowych.  

Najemca na własny koszt wyposaża pomieszczenie w dodatkowe umeblowanie i sprzęt 

o charakterze technicznym niezbędne do świadczenia usług. Wynajmujący zapewnia możliwość 

korzystania z wyposażenia będącego w jego dyspozycji. Wykaz tego wyposażenia znajduje się 

w Załączniku nr 1 do niniejszego Ogłoszenia. 

III. Uprawnionymi do złożenia ofert w konkursie są podmioty ,które spełniają następujące 

warunki (niewypełnienie tych warunków spowoduje odrzucenie oferty): 

 

1) są podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą w branży – gastronomia, które 

świadczą bądź zamierzają świadczyć usługi w zakresie  gastronomii, 
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 2) są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi, 

w szczególności są zarejestrowani we właściwym rejestrze, posiadają nadany numer REGON 

i NIP, 

 

3) spełniają wymagania określone w Warunkach Konkursu Ofert. 

IV. Z projektem umowy, formularzem oferty oraz Warunkami Konkursu Ofert można zapoznać 

się w sekretariacie Kobierzyckiego Ośrodka Sportu i Rekreacji ul. Dębowa 20 lub na stronie 

internetowej  www.sport-kobierzyce.pl.  

 

V. Oferty na formularzu w zamkniętych kopertach z napisem „Oferta na wynajem 

pomieszczenia Kawiarni w Hali Sportowej w Kobierzycach”  należy składać  w Sekretariacie 

KOSiR w Kobierzycach ul. Dębowa 20 w nieprzekraczalnym terminie do 26 września 2017 

r. do godz. 12.00. 

Oferty złożone po wyznaczonym terminie składania będą wykluczone z udziału w 

konkursie. 
Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  

Oferta powinna spełniać wymogi określone w Warunkach Konkursu Ofert. 

VI. Miejscem rozstrzygnięcia Konkursu jest KOSiR w Kobierzycach, ul. Dębowa 20, 55-040 

Kobierzyce. Udzielający zamówienia rozstrzygnie konkurs w ciągu 14 dni od dnia otwarcia 

ofert. 

VII. Termin związania ofertą - 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

VIII. Udzielający zamówienie zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do 

przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny, jak również do zmiany warunków 

konkursu oraz zamknięcia konkursu bez wyboru żadnej z ofert. 

IX. Oferent ma możliwość składania skarg i protestów dotyczących konkursu ofert zgodnie                   

dz zasadami określonymi w WKO (Warunki Konkursu Ofert). 

X. Osobą uprawnioną do udzielania informacji jest Krzysztof Nowak ul. Dębowa  20 tel. 71/71 

51 200 
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