Znak: MCSiR.221.102.53.2018

Nowy Targ, dnia 26.11.2018
OGŁOSZENIE

Dyrektor Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu ogłasza pisemny nieograniczony przetarg
ofertowy na oddanie w najem lokalu użytkowego – antresoli w budynku pływalni miejskiej w Nowym
Targu.
1. Przedmiotem przetargu jest lokal użytkowy o powierzchni 49,20 m 2 znajdujący się na pierwszym
piętrze w budynku pływalni miejskiej w Nowym Targu przy Pl. Evry 4 usytuowanego na części
działki ewid. nr 19583 stanowiącej własność Gminy Miasto Nowy Targ i opisanej w KW nr
NS1T/00148371/4.
2. Przeznaczenie przedmiotu przetargu – działalność usługowa o charakterze sportowo – rekreacyjnym
lub innym. Przy czym preferowany jest charakter sportowo – rekreacyjny.
3. Okres najmu od 12 miesięcy do 36 miesięcy.
4. Minimalna wywoławcza wysokość miesięcznego czynszu za wynajem lokalu – 1 200,00 (słownie:
jeden tysiąc dwieście 00/100) złotych netto.
5. Pisemne oferty należy składać w zapieczętowanych kopertach w MCSiR Nowy Targ – pływalnia
miejska przy Pl. Evry 4, sekretariat (I piętro) w terminie do 12 grudnia 2018 r. do godz. 12:00
z dopiskiem „Przetarg ofertowy na najem lokalu użytkowego - antresola”. Pisemna oferta
w zaklejonej kopercie powinna zawierać:

1) imię i nazwisko oraz adres zamieszkania oferenta lub nazwę oraz siedzibę firmy, jeżeli
oferentem jest osoba prawna,
2) datę sporządzenia oferty,
3) szczegółowa charakterystykę prowadzonej działalności w lokalu użytkowym,
4) okres obowiązywania umowy najmu podany w miesiącach,
5) wysokość miesięcznego czynszu najmu netto,
6) oświadczenie oferenta, że oferent zapoznał się z warunkami i regulaminem przetargu ofertowego
i że przyjmuje je bez zastrzeżeń,
7) podpis składającego ofertę.

6. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 2 000,00 (słownie: dwa
tysiące 00/100) złotych przelewem na konto MCSiR w Nowym Targu w Banku PeKaO S.A. oddział
w Nowym Targu, konta nr: 33 1240 5136 1111 0010 5658 4328. Wadium winno zostać
zaksięgowane na koncie MCSiR najpóźniej w terminie do 12 grudnia 2018 r. do godz. 12:00.
7. Otwarcie ofert w obecności oferentów /część jawna/, odbędzie się w dniu 13 grudnia 2018 r. o godz.
14:00 w budynku pływalni miejskiej w sali konferencyjnej (I piętro).
8. Z regulaminem przetargu należy zapoznać się w budynku pływalni miejskiej w Nowym Targu,
sekretariat (I piętro) od poniedziałku do piątku w godzinach pracy 9.00-15.00. Regulamin przetargu
dostępny jest na stronach internetowych MCSiR Nowy Targ www.mcsir.nowytarg.pl i w Biuletynie
Informacji Publicznej oraz Urzędu Miasta www.nowytarg.pl.

9. Wygrywający przetarg ofertowy pod rygorem utraty wadium, jest zobowiązany do zawarcia umowy
najmu najpóźniej w ciągu 14 dni, od dnia wygrania przetargu.
10. Zastrzega się, że organizatorowi przetargu ofertowego przysługuje prawo swobodnego wyboru
oferty według ustalonych kryteriów lub uznania bez podania przyczyn, że przetarg ofertowy nie dał
rezultatów lub odwołania przetargu podając tę informację do publicznej wiadomości.

