
zarzqdzenie Dyrektora obornickiego oirodka Kuttury nr lG
z dnia 16.11. 2O22 r.,

w sprawie ogloszenia I przetargu nieograniczonego ofertowego na wynajem
loka I u uiytkowego (gastrono m icznego) potoionego w Obornikach Slqskich

przy ul. Dworcowei ZG

Na podstawie art. L7 ustawy z dnia 25 paidziernika 1991 o organizowaniu i prowadzeniu
dzialalnoSci kulturalnej (tj. Dz. U. z2O2O r., poz.794l, oraz g21 Regulaminu organizacyjnego
Obornickiego OSrod ka Ku ltu ry,

oglasza siq:

Przetarg nieograniczony na wynajem lokalu uiytkowego (gastronomicznego)
w Obornikach Stqskich

1. Lokal poto2ony w Obornikach Slqskich ul Dworcowa 26.

2. Oznaczenie nieruchomoSci wg. katastru i ksiqgi wieczystej: dzialka nr 4314 AM-13, KW
nr WR1W/00019481/L

3. Lokal o powierzchni u2ytkoweiL27,ilmz, skladajqcy siq z nastQpujacych pomieszcze6:
o pomieszczenie gl6wne - 33,85 m2
. zaplecze kuchenne -2,3Gm2.
. pomieszczenie gospodarcze- 5,27 m2
. 2-gie pomieszczenie gospodarcze - 7.77 m2
o toalety - tt.2t m2
. wejicie do toalet -,korytarz- 5,46 m2
o taras I - 26,44 m2
o taras ll - 25,27 m2
o korytarz - 9,88 - wsp6lnie u2ywane z WynajmujEcym /nieodplatne udostqpnienie

/-wyj6cie ewakuacyjne do saliwidowiskowej /.
Lokal wyposa2ony w instalacjg elektrycznA , wodnq i kanalizacyjnq, ogrzewanie jest
elektryczne

1. Rozliczenie medi6w oraz odpad6w:
o Woda i kanalizacja - podlicznik
o Energia elektryczna - podlicznik
o Wyw6z odpad6w w zakresie wynajmujqcego

1. Okres obowiqzywania umowy najmu - 3 lata

2. Preferowane uslugi - lokalgastronomiczny

3. Minimalna stawka czynszu za wynajmowane pomieszczenie wynosi 2O zl netto za
za m2 powierzchni u2ytkowej .

4. Wysoko5i wadium: 300,00 zl.

$N



5. Termin skladania ofert 9 grudnia 2022 r. do godz. 10:00 w Obornickim Osrodku
Kultury - Sekretariat

Otwarcie ofert: 9.L2. 2O22 r. godz. 10:30 (czq56 jawna przetargu) odbqdzie siq w
Obornickim O6rodku Kultury pok6j nr 3.
O terminie i miejscu czq5ci niejawnej przetargu oraz o przewidywanym terminie zamkniqcia
przetargu oferenci bqdq zawiadomieni przy otwarciu ofert.
Do przetargu mogq przystqpii osoby fizyczne i prawne.
przetargu jest:

Warunkiem wziqcia udzialu w

1) wniesienie wadium w wysokoici 300,00 zl. (stownie: trzysta zlotych OO/1OO) na konto
Obornickiego O6rodka Kultury Nr : 249583OOO9OOOOO4912OOOOO01 do dnia 08.12.2O22 r. do
godz. 15:00.

2) zlo2enie w zamkniqtej kopercie:
. dowodu wplaty wadium,
. w przypadku os6b fizycznych - podanie imienia, nazwiska, adresu, numeru telefonu

' w przypadku os6b prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadajqcych
osobowo5ci prawnej, a podlegajqcych wpisom do rejestr6w - aktualnego wypisu z
wla6ciwego rejestru (wydanego maksymalnie do 3 miesiqcy przed datq przetargu),
wtaSciwych petnomocnictw, dowod6w to2samoSci os6b reprezentujqcych podmiot,
numeru telefonu, danych teleadresowych
opisu planowanej dzialalno6ci

. okre5lenie planowanego terminu rozpoczqcia dziatalno5ci

. proponowanej stawki czynszu (nie ni2szej ni2 ZO netto zll mz,

. wypelnionego o5wiadczenia o zapoznaniu siq z warunkami przetargu - do
pobrania ze strony Obornickiego Osrodka Kultury

Wadium uczestnika przetargu, kt6ry przetarg wygral, zostanie zarachowane na poczet splaty
ewentualnych zobowiqza1 z tytulu umowy najmu. Pozostalym uczestnikom przetargu
wadium zostanie zwr6cone po przetargu, nie p6iniej ni2 przed uplywem 3 dni roboczych od
zamkniqcia przetargu, na pisemny wniosek uczestnika przetargu. W przypadku uchylenia siq
osoby wygrywajqcej przetarg od zawarcia umowy najmu lokalu u2ytkowego, wptacone
wadium nie podlega zwrotowi.

Organizator przetargu ma prawo z uzasadnionej przyczyny uniewaini( lub odwola6
przetarg.

Oglqdzin lokalu mo2na dokonai w dniach od poniedziatku do piqtku w godz. 9 -1.6 , po
wcze6niejszym telefon icznym zgloszen iu.

Po rozstrzygniqciu przetargu umowq nale2y podpisad w terminie i.4 dni pod rygorem przepadku
wniesionego wadium.

Obowiqzek uzyskania opinii, zezwolei lub decyzji stosownych organ6w w przedmiocie
mo2liwoici prowadzenia zamierzonejdzialalno6ciciq2y na przysztym najemcy.

Ka2dy uczestnik przetargu przed przystqpieniem do przetargu zobowiqzany bgdzie do zlo2enia
pisemnego o5wiadczen ia :

*



. o zapoznaniu siq z regulaminem przeprowadzenia przetargu,

' o zapoznaniu siq z warunkami na jakich zostanie zawarta umowa najmu lokalu i 2e te
warunki przyjmuje siq bez zastrze2eri.

Dodatkowe informacje mo2na uzyskai w obornickim osrodku Kultury w obornikach Slqskich
ul. Dworcowa 26 telefonicznie pod numerem7I3j.0 12 51.
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Oborniki Slqskie, dn.

OSWIADCZENIE

Uczestnika przetargu ofertowego na oddanie w najem lokalu u2ytkowego

PrzY ul. w Obornikach Slqskich

Ja, ni2ej podpisany:

Legitym ujqcy siq dowodem osobistym

Adres:

Nazwa

firmy:

Regon:

NIP: ............

oSwiadczam, ie:

- zapoznalem siq z warunkami na jakich zostanie zawarta umowa najmu lokalu i warunki te

przyjmuje bez zastrze2e6,

- zapoznalem siq ze stanem technicznym oferowanego lokalu u2ytkowego.

Oborniki Slqskie, dn.

..............clyte\ ny pod pis ofe re nta


