
GOSPODARKI KOMUNALNEJ
op. 2 o.o. w Busku-Zdroju

" Regon 260248572 ZAPROSZENIE DO SKfcADANIA OFERT

Na wynajem lokalu w lokalizacji: Kolonia Gorka 7 w Busku-Zdroju

Miejskie Przedsi^biorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. jako Zarzsjdca nieruchomosci
Gminy Busko-Zdroj zaprasza do sldadania ofert na wynajem lokalu uzytkowego, o powierzchni
uzytkowej 33,00 m2.

Pomieszczenia przeznaczone 53 pod dziafalnosc ushigow^. Wyposazone 53 w instalacje_
centralnego ogrzewania, energii elektrycznej oraz wodoci^gow^.

Termin i warunki skiadania ofert:

1. Termin skladania ofert: do 17 listopada 2020 do godz. 9:00.
2. Oferty nalezy skladac w Miejskim Przedsiebiorstwie Gospodarki Komunalnej

w Busku-Zdroju w godz. 7:00 do 15:00 od poniedziaJku do piatku, w zamknietej kopercie
z adnotacja; ..Oferta na wynajem lokalu uzytkowego - Kolonia Gorka 7 w Busku-Zdroju".
oraz ,,Nie otwierac przez terminem otwarcia ofert".

3. Ze wzgl^du na wprowadzenie na terenie calego kraju stanu epidemii w celu
zapobiegania rozprzestrzeniania si^ wirusa SARS-CoV-2 i wprowadzonych obostrzeri,
oferenci nie b^d^ mogli uczestniczyc przy otwarciu ofert. 0 wynikach wyboru
najkorzystniejszej oferty oferenci poinformowani zostanjj niezwiocznie w formie
pisemnej.

Warunki naimu:

Udostepnienie lokalu nast^pi odplatnie na podstawie umowy najmu zwartej na okres
nie dluzszy niz 3 lata. Ustalony czynsz b^dzie ptatny z gory w terminie do 30-go dnia kazdego
miesia_ca kalendarzowego za dany miesi^c.

Minimalny wywofawczy czynsz okresla si^ w wysokosci 10,00 zl + VAT za m2.

Minimalne post^pienie wynosi 1 zi

Ustalony czynsz moze bye waloryzowany nie czesciej niz raz w roku, proporcjonalnie
do wskaznika wzrostu cen towarow i ushig ogloszonego we wlasciwym dzienniku urz^dowym
a w razie braku takiego wskaznika proporcjonalnie do stopnia inflacji. Dodatkowo Najemca
ponosi wszelkie koszty zwia_zane z wyposazeniem i bieza_cq eksploatacjq przedmiotu najmu,
a w szczegolnosci b^dzie uiszczac swiadczenia zwiqzane z eksploatacj^ przedmiotu najmu:
energia elektryczna, woda, wywoz smieci, uslugi telekomunikacyjne, itp.

Przetarg - otwarcie ofert/odb^dzie si^ w dniu 17.11.2020r. o godz. 10.00 w siedzibie Spolki,

ul. tagiewnicka 25, 28-100 Busko-Zdroj, Sala Konferencyjna - pokoj Nr 23.

Warunkiem wyboru najlepszej oferty - 100 % proponowana wysokosc czynszu za najem.

I . Warunkiem udziahi w przetargu jest :



Wplata wadium w wysokosci 500 zl do dnia 17.11.2020 r. do g. 9.00 - gotowka^ w kasie SpoHd

(czynna w godz. 7.30 - 13.00] lub na rachunek bankowy nr 85 2490 0005 0000 4530 1528

8080.

Wadium wplacone przez uczestnika, ktory przetarg wygraf zostanie zaliczone

na poczet czynszu najmu ustalonego w przetargu, w przypadku gdy uczestnik wykmiony jako

najemca uchyli siq od zawarcia umowy najmu na warunkach zawartych w umowie

w wyznaczonym terminie, wplacone wadium nie bedzie podlegak) zwrotowi.

Wadium wpfacone przez uczestnikow, ktorzy przetargu nie wygrali zostanie

im zwrocone w terminie trzech dni od dnia zamkniecia przetargu.

Pisemne oferty winny zawierac :

1. Imi^, nazwisko i adres oferenta lub nazwe^ firmy oraz siedzib^ jezeli oferent jest

przedsiebiorcq, NIP, REGON oferenta.

2. Dat^ sporz^dzenia oferty.

3. Oferowan^ wysokosc stawki czynszu netto oraz brutto - ktora nie moze bye nizsza niz

10,00 zl netto za m2.

4. Kserokopi^ dowodu potwierdzaja_cego wplatQ wadium.

5. Informacj^ jaka dzialalnosc bedzie prowadzona w wynajmowanym lokalu.

6. Podpis oferenta lub osoby przez niego upowaznionej.

- zgodnie z za^cznikiem do niniejszego ogloszenia.

Zastrzega si^ prawo uniewaznienia post^powania w przedmiocie wyboru oferenta bez podania

przyczyny oraz do rozstrzygni^cia w przypadku wplyni^cia tylko jednej oferty.

Zaproszenie do skfadania ofert zostanie opublikowane na stronie internetowej MPGK Sp. z o.o.,

wywieszone na tablicach ogloszen w Urzedzie Miasta i Gminy Busko-Zdroj

oraz Miejskiego Przedsi^biorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. a takze zamieszczone

w Tygodniku Ponidzie" - wydanie z dnia 03.11.2020r.

0 wyniku postepowania powiadamia si^ uczestnikow drogq pisemn^.

Organizator zawiadomi najemc^ lokalu o miejscu i terminie zawarcia umowy najmu.
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