
Znak: Ldz. 2972/2021/TM Busko-Zdroj, 24,05.2021r.

O G t O S Z E N I E

Prezes Miejskiego Przedsie_biorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. na podstawie umow o zarz^dzanie
nr GKNR.7131.1.2021 z dnia 04.01.2021, GKNR.7131.2.2021 z dnia 22.02.2021r. oraz GKNR.7131.5.2021
z dnia 04.01.2021r. oglasza publiczny przetarg pisemny nieograniczony na dzierzaw§ pawilonow handlowych
oraz lokali uzytkowo-handlowych:

Pasaz Handlowy, Ul, 1 Maja, Busko-Zdroj
obreb 09, cz. dz. 413/6, KI1B/00060889/0

Lp.

1.

Numery pawilonow

3-4, 5-6, 15-16, 17-18,
25-26,31-32,35-36

Powierzchnia
pawilonu

7,13m?

Przeznaczenie

dzialalnosc
uslugo wo -nan dlo wa

Minimalna kwota
czynszu

300,00 zl +
VAT/miesie_cznie

Hala Targowa, Ul. Batorego, Busko-Zdroj

dz. 455m, obr$b 06, KI1B/00039489/0
Lp.

1.

Numery pawllonow

1,2,6,7,8,9,10,11,14,16,18,19,
20,21,22,23,24,25,27,28,30

Powierzchnia
pawilonu

9,7m2

Przeznaczenie

dzialalnosc
uslugowo-handlowa

Minimalna kwota
czynszu

3QO,OOzl +
VAT/miesi^cznie

Lokal Handlowo - Usfugowy, Kolonia Gorka 7; Busko-Zdroj

dz, 1/21 obrqb 0014, KI1B/00049330-4
Lp.

1. Lokal ushigowo-handlowy

Powierzchnia
lokalu

33m2

Przeznaczenie

dzialalnosc
uslugowo-handlowa

Minimalna kwota
czynszu

10,00 zl/m2 +
VAT/miesi^cznie

Lokal Handlowo - Ustugowy, Ul, Rozana 2, Busko-Zdroj

dz. 229/1 obr^b 06, KI1B/00039489/0
Lp.

1. Lokal ustugowo-handlowy

Powierzchnia
lokalu

156,70m2

Przeznaczenie

dzialalnosc
ushigowo-handlowa

Minimalna kwota
czynszu

10,00 zl/m2 +
VAT/miesi^cznie

Lokal Handlowo - Uslugowy, Ul. Rozana 2, Busko-Zdroj

dz. 229/1 obr$b 06, KI1B/0003 9489/0

Lp.

1. Lokal uslugowo-handlowy

Powierzchnia
lokalu

75,90m2

Przeznaczenie

dzialalnosc
ushigowo-handlowa

Minimalna Icwota
czynszu

10,00 zl/m2 +
VAT/miesi^cznie



Cena jak^ oferent zobowiazany jest okreslic w swojej ofercie powinna bye rowna lub wyzsza od ceny
wywotawczej.

Termin 1 warunki skladania ofert:

1. Termin skiadania ofert najpozniej w dniu: 10 czerwca 2021r. do godziny 9.00.
2. Oferty nalezy skladac w Biurze Obslugi Miejskiego Przedsie_biorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.,

ul. Lagiewnicka 25 od poniedzialku do piatku w godz. 7.15 - 14.45 w zamknie_tej kopercie z adnotacj^
,,0ferta na dzierzaw^ pawilonu handlowego/lokalu uslugowo-handlowego* przy ul. Batorego,
Ul. 1 Maja/ Ul. Rozanej/ Kolonia Gorka 7*"

* - nalezy na kopercie wpisac nazw% i adres lokalizacji ktorej dotyczy sktadana oferta.

Oferta powinna zawierac:

1. Oznaczenie oferenta:
- imie_ i nazwisko oferenta, PESEL - jezeli oferent nie prowadzi dzialalnosci gospodarczej;
- nazwe_ firmy, adres siedziby, NIP, REGON, nr KRS - jezeli oferent prowadzi dzialalnosc gospodarcz^

lub jest osob^ prawn^.
2. Date_ sporz^dzenia oferty.
3. Rodzaj asortymentu b^d^cy przedmiotem prowadzenia dzialalnosci ushigowo-handlowej

w zainteresowanym do wydzierzawienia pawilonie handlowym.
4. Numer pawilonu wraz z adresem lokalizacji lub adres lokalizacji lokalu ustugowo-handlowego.
5. Oswiadczenie, ze oferent zapozna} sie_ z tresci^ niniejszego ogloszenia i przyjmuje warunki dzierzawy

bez zastrzezen.
6. Proponowan^ wysokosc czynszu netto (do zaoferowanej wysokosci czynszu zostanie doliczony podatek

VAT w wysokosci 23%].
7. Podpis oferenta lub osoby przez niego upowaznionej i dokument potwierdzaj^cy udzielenie

upowaznienia.

Powyzsze dane sq obowiqzkowe. Oferta nie spehiiajqca wymogow okreslonych w/w punktach zostanie
odrzucona.

Ponadto oferta powinna zawierac:

\. Kopie_ dowodu wniesienia wadium.
2. Numer telefonu oferenta.
3. Numer rachunku bankowego oferenta w przypadku wptaty wadium w kasie MPGK Sp. z o.o.

Warunki dzierzawv:

1. Umowa dzierzawy zostanie sporza.dzona wyla.cznie w celu prowadzenia dzialalnosci uslugowo-
handlowej.

2. Umowy dotycz^ce dzierzawy pawilonow handlowych na Hali Targowej przy ul. Batorego oraz Pasazu
Handlowego przy ul. 1 Maja zostan^ sporza.dzone wyl^cznie w celu sprzedazy w nich pami^tek,
wyrobow ludowych i produktow regionalnych.



3. Umowa dzierzawy zawarta zostanie na okres do 31.08.2021r. Umowa moze bye rozwiazana przez
wydzierzawiajacego za dwutygodniowym okresem wypowiedzenia w przypadku zmiany lokalizacji
pasazu handlowego.

4. Wydanie przedmiotu dzierzawy nastqpi po podpisaniu umowy, na podstawie protokohi zdawczo-
odbiorczego.

5. Po wygasnie_ciu umowy lub jej rozwiazaniu, dzierzawcy nie b^dzie przystugiwaio roszczenie o zwrot
poniesionych naktadow albo utraconych korzysci.

6. Ustalony czynsz be,dzie piatny z gory w terminie do 10 dnia kazdego miesiaca kalendarzowego za dany
miesiac.

7. Ustalony czynsz dzierzawny moze bye waloryzowany nie cz^sciej niz raz w roku proporcjonalnie
do wskaznika wzrostu cen towarow i ustug ogloszonego we wtasciwym dzienniku urze_dowym.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wplacenie wadium w wysokosci 200,00 z}. ktore nalezy wpiacic
na konto Miejskiego Przedsi^biorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. prowadzonego w Alior Bank S.A.
o/Busko-Zdroj Nr: 07 2490 0005 0000 4600 8140 6095, w taki sposob, aby wplata znalazta sie. na koncie
Spolki najpozniej w dniu 09.06.2021r.

Wadium w okreslonej powyzej wysokosci pozwala na wzi^cie udziatu w przetargu wyl^cznie na jeden
pawilon/lokal ushigowy wymieniony wzlozonej ofercie.

Przy wplacie wadium nalezy w tytule przelewu okreslic nazw§ przetargu.

Wadium wptacone przez osob^ fizyczna lub prawn^ ustalon^ w wyniku przetargu jako dzierzawca pawilonu
handlowego zalicza si§ na poczet naleznego czynszu dzierzawy. Pozostaiym uczestnikom przetargu wadium
jest zawracane w ciagu pi^ciu dni roboczych po jego zakoficzeniu. Wadium ulega przepadkowi, jesli osoba
ustalona jako dzierzawca gruntu nie stawi si§ do zawarcia umowy w ustalonym miejscu i terminie lub stawiajac
si§ odmowi jej podpisania.

Wybor oferty:

1. Otwarcie ofert nastapi w dniu 10.06.2021r. o godzinie 11:00 w Sali Konferencyjnej MPGK Sp. z o.o.
2. Ze wzgl^du na wprowadzenie na terenie catego kraju stanu epidemii w celu zapobiegania

rozprzestrzeniania si§ wirusa SARS-CoV-2 i wprowadzonych obostrzeri, oferenci nie be_d^ mogli
uczestniczyc przy otwarciu ofert. 0 wynikach wyboru najkorzystniejszej oferty oferenci poinformowani
zostana^ niezwlocznie w formie pisemnej.

3. Kryterium wyboru oferty: 100% proponowana wysokosc czynszu dzierzawnego.

Inne informacje:

1. Zastrzega sie, prawo uniewaznienia poste_powania w przedmiocie wyboru dzierzawcy bez podania
przyczyn oraz rozstrzygnie_cia w przypadku wpiyniejcia tylko jednej oferty.

2. W przypadku, gdy na jeden pawilon/lokal wpfynie wi^cej niz jedna oferta decydowac be_dzie wysokosc
proponowanego czynszu, a w przypadku ztozenia rownowaznych ofert komisja przetargowa organizuje
w ciagu 5 dni roboczych od daty otwarcia ofert dodatkowy przetarg ustny ograniczony do oferentow,
ktorzy zlozyli te oferty.

3. W przypadku, gdy osoba ustalona jako dzierzawca nie stawi si§ do zawarcia umowy dzierzawy
w ustalonym miejscu i terminie lub stawiajac si§ odmowi jej podpisania, umowa dzierzawy moze zostac
zawarta z kolejna^ osoba, ktora zaproponowala najwyzsz^ stawk^ czynszu dzierzawnego.

4. Uczestnicy poste_powania zostan^ powiadomieni o wyniku pisemnie. MPGK Sp. z o.o. zawiadomi osob§
ustalon^ jako dzierzawca o miejscu i terminie zawarcia umowy dzierzawy.

5. Umowa dzierzawy moze bye zawarta tylko z osoba/podmiotem, ktory nie zalega z opiatami na rzecz
Gminy Busko-Zdroj.

6. Szczegolowych informacji udziela si§ w siedzibie Miejskiego Przedsie_biorstwa Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.o., ul. tagiewnicka 25 w godzinach pracy Spolki osobiscie lub telefonicznie Tel. 41/378 24 77
wew. 18.



Niniejsze ogioszenie podlega podaniu do publicznej wiadomosci poprzez wywieszenie na tablicach ogloszen
w MPGK Sp. z o.o. oraz UMiG Busko-Zdroj, a takze zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
Miejskiego Przedsi^biorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

UWAGA: Nalezy zapoznac si^ z tresciq klauzuli informacyjnej.

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporz^dzenie o ochronie danych) [Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuje, ze:

a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedsi^biorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
w Busku-Zdroju, 28-100 Busko-Zdroj, ul. tagiewnicka 25, tel. 41 378 24 77

b) MPGK Sp. z o.o. w Busku Zdroju wyznaczyl inspektora ochrony danych osobowych, z ktorym mozna
sie^ skontaktowac pod numerem telefonu: 41 378 24 77 bqdz adresem e-mail:iod@mpgkbusko.pl.

c) Dane osobowe oferenta przetwarzane b^dq w celach okreslonych w przepisach prawa tj. Ustawy z dnia 21 sierpnia
1997r. o gospodarce nieruchomosciami (tj. DZ.U. z 2018r. poz. 2204 ze zm.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. -
Kodeks Cywilny (jt. Dz.U. z 2019r. poz. 1145).

d) Dane oferenta nie b^dq udost^pniane podmiotom innym, niz upowaznione na podstawie przepisow prawa.

e) Oferent ma prawo dostejm do tresci swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo
do ograniczenia przetwarzania i wniesienia sprzeciwu.

f) Oferent ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urz^du Ochrony Danych Osobowych.

g) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, jednakze podanie danych w zakresie wymaganym przez
Administratora moze skutkowac niemozliwosciq realizacji wniosku.

h) Dane osobowe oferenta przechowywane b^dg przez okres wymagany przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983r.
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

i) Dane oferenta nie b^dg przekazywane odbiorcom w panstwie trzecim oraz organizacji mi^dzynarodowej.

j) Dane osobowe oferenta nie podlegajq zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.


