Zakfad Karny

SLU2BA
W IEZIENN

76-020 Bobolice, Stare Borne 14

A

tel. 94 316 08 20,

tel.lfaxgl 3t876

80, email: zk-stare_borne@sw.gov.pl

Stare Borne, 20.IL2020 r.

OGTOSZENIE
o \ rszczeciu procedury wyboru dzieriarucy
na okres co najmniej 5 lat, hali produkcyjnej pofoionej na dziafce bqdqcej

w trwatym zarzqdzle Zakladu Karnego w Starem Bornem, oznaczonej

w ewidencji grunt6w nr 5131, obrqb 0096 Drzewiany

Hala produkcyjna o powierzchni u2ytkowej 1826

rf

terenem przyleglym, na kt6ry skfadajq siq:
doj5cia , cf ojazdy i plac manewrou/y pow. 2680 m2 oraz tereny zielone pow.2644 m2, polo2onej w
z

Starem Bornem, Stare Borne 14,76-020 Bobolice
Nazwa i siedziba oglaszajqcego:
Zaklad Karny w Starem Bornem

76-020 Bobolice

tel. 94 3L 60 820 fax 94 31 87 680
zk-sta re-bo rne@sw.gov. pl

il.

Cel dzieriawy nieruchomo5ci.

Gf6wnym celem umowy dzier2awy azeSci nieruchomo5ci bqdqcych w trwalym
zarzqdzie Zakfadu Karnego w Starym Bornym jest tworzenie miejsc pracy dla os6b
pozbawionych wolno6ci odbywajqcych karq pozbawienia wolnoici odbywajqcych
kare w Takladzie Karnym w Starem Bornem tak, aby praca sprzyjafa oddzialywaniom
resocjalizacyjnym na skazanych oraz przynosila efektywnie ekonomiczne wyniki
poprzez produkcjq d6br lub Swiadczenie uslug.
ilt.

Przedmiot ogloszenia.

Dzier2awa nowo wybudowanej (2019

r.) hali produkcyjnej z

zatrudnienia os6b pozbawionych wolnoSci.
Hala produkcyjna:

-lokalizacja: Stare Borne 14,76-020 Bobolice, obr.0096 dz.nr

-rok budowy 2019,
-powierzchnia zabudowy:- L722 m2,
-powierzchnia u2ytkowa: 1826 m2,
-powierzchnia u2ytkowa czqSci produkcyjnej: t49O nt2,,
-powierzchnia u2ytkowa czqSci pomocniczej: 336 m2.,
-wysokodi obiektu: 9,50 m,

5/3t,

obowiqzkiem

-kubatura obielrtr"r: 15 444 m3,
-doj6cia, dojazdy iteren utwardzony: 2580

m'z

-tereny zieloner 2644 m2

Hala produkcyjna posiada pomieszczenia

z

przeznacizeniem

do

dziafalnodci

produkcyjnej wraz z szatniq, umywalniq, zapleczenr sanitarnym i jadal4iq. Ponadto
wydzielono pornieszczenia biurowe oraz pomieszczenia techniczne. Wyposaiona jest
w suwnicq o udiwigu 2 t.
Zakfad Karny 'w Starem Bornem znajduje siq

w

bezpoirednim sqsiedztwie

drorgi

wojew6dzkiej DWL68, kilka kilometr6w od drogi krajowej DK11. Dojazd do hali
produkcy.inej orJbywa siq indywidualnq Sluzq wjazdorwq z dnogi gminnej przyleglej do

jednostki.

Zaklad Karny 'w Starem Bornem zobowiqzuje siq do zawarcia , z Dzieriawc:"q,
wla5ciwej - przyneczonej - umowy dzier2awy hali produkcyjnej o powierzchni
u2ytkowej L82(i nf , na mocy klt6rej Zaklad Karny w Starem Bornem odda Dzier2awcy
do u2ytkowania i pobierania prr2ytk6w hali produkcyjnej wraz z terenenr przyleglym
(teren utwardz,ony o pow. ok. 2680 m2 oraz tereny zielone 2644 m2) na warunkach
umowy (dalej jako ,,Przedmiot Dzier2awy), a dzieriawca zobowiqzujg siq placii
um6wiony czynsz w wysoko$ci zgodnie ze zloionq ofertq (dalej ja[<o ,,Umowa
Przyrzeczona").

tv.

Informacje

-

oriwiadczenia Ogloszeniodawcy.
a)Nieruchomof6 pofo2ona na dzialce nr 5/3L o powierzchniA,TT5T ha pozostaje w

trwafym tarzqdzie
ustalono na
b) Korzystanie

c:zas

z

na pods;tawie decyzji starosty
z dnia L6.I1..2OL7 roku. Trwafy zarzqd

Wydzier2awiajqcego

Koszaliriskir:go Nr |GN,6844.22.2077.A2
nieoznaczony;

Nieruchorno6ci

do

prowadzenia dzialalno(ci gospodarczej

polegajqcej nra produkcji stolarki budowlanej lub pokrewnej dziafalnoSci jest
dopuszczalne i nie istniejq w tym zakresie 2adne ograniczenia i utrudnienia;
c) Ksiqga wiecirysta prowadzona dla Nieruchomoici nie wykazuje Zadnych obciq2e6,
wzmianek o ;llo2onych wnioskach oraz ostrze2eniach dotyczqcych rriezgodno6ci
stanu pra\Mnego, ujawnionego w ksiqdze wieczystej z rzeczywistym stanem
prawnym ww. nieruchomodci;
d) Nieruchomod6 nie jest obciq2ona 2adnymi prawami os6b trzecich, ani te2 2adne

podmioty nie roszczq sobie do niej praw oraz nie zachodzq iadne podstawy do
formulowania takowych roszcze6;
e) Nie zostaly dokonane ja[<iekolwiek czynno5ci faktyczne lub prawne kt6re

powodowafyby obciq2enie Nieruchomodci lub ograniczenie prawa
rozporzqdz.ania NieruchonroSciq, w szczeg6lno(ci nie zostala zawarta umowa
przedwstqpna sprzedazy lub inna umowa, kt6rej skutkiem bylaby zmiana stanu
prawnego Nieruchomo5ci.

f) oferent powinien miei dodwiadczenie przy zatrudnieniu

os6b odbywajqcych karq

pozbawieniia wolnoSci;
g) charakter prowadzonej dzialalnodci umoZliwi szybkie wdro2enie do piacy

-

okres

szkolenia osadzonych nie dlu2szy ni2 jeden-dwa dni ( z uwagi na przewidywanq
du2q rotacjq osadzonych kierowanych do zatrudnienia);
2

h)Zaklad Karny w starym Bornym zastrzega pra\,r/o do odrzucenia oferty w
przypadku gdy charakter prowadzonej dzialalno6ci mo2e wplynqi negatywnie
na
bezpier:zef stwo jed nostki.
V.

wymagania dotyczQce sposobu wykorzystania przedmiotu dzieriawy.

cel

zawarcia umowy okreSlony w preambule, Dzier2awca
zobowiqzuje siq do utworzenia nowych miejsc pracy na podstawie skierowania
do pracy albo umo2liwienia wykonywania pracy zarobkowej w ramach umowy o
pracq przez caly czas trwania Umowy przyrzeczonej os6b odbywaiqcych karq

a) Uwzglqdniaiqc

pozbawienia wolno6ci w Zakladzie lrlarnym w Starem Bornem.
Dzier2awca
b)
zobowiqzuje siq realizowa6 obowiqzki Urnowy przyrzeczonej, utrzyma6
zatrudnienie o,sadzonych na okredlonym w Umowire poziomie, w przeliczeniu na

pelne etaty liczone jako lqczna kwrota placonego miesiqcznego wynagrodzenia,
dzielona przez kwotq minimalnego wynagrodzenia, o kt6rym mowa w ustawie z
dnia 10 paidziernika 2oo2 r. o mirrimalnym wynagrodzeniu za pracq (Dz. U. z
2018 r. poz. L564 orazpoz.2177).
c) Zatrudnieni osadzonych bqdzie siq odbywai na zasadach okre5lonych w ustawie z
dnia 6 czerwca L997 r. Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2ot9 r. poz. 676, 679,
L694, 2o7o z p6in. zm,) oraz w ustawie z dnia 26 sierpnia r99l r. o zatrudnieniu
os6b pozbawionych wolnodci (Dz. U z 2017 r. poz. 2Lst), a tak2e w innych

obowiqzujqcych przepisach regulujqcych zatruclnianie os6b pozbawionych
wolnoici.
d) szczeg6lowe zasady zatrudnienia o,sadzonych zostanE okrejlone w odrqbnej
pisemnej umowie.

vt.

Warunki umowy.

a)

Umowa dzier2awy zostanie zawarta na czas oznaczony na okres co najmniej 5 lat
od dnia podpisania umowy (nie wiqcejjak 30 lat),

Przekazanie Przedmiotu dzieriawy

1'

Wydanie Przedmiotu dzier2awy nastqpi

w terminie 3 dni od dnia zawarcia Umowy

Przyrzeczonej.

2.

Przy przekazaniu

-

przejqciu Przedmiotu dzier2awy nasttqpi sporzqdzenie protokolu

zdiawczo-odbiorczego zaakceptowanego prz:ez Strony, zawierajqcego m. in. Opis
stanu
przekazywanego Przedmiotu dzier2awy oraz datq faktycznego przekazania przejqcia
Przedmiotu dzier2awy w posiadania Dzier2awcy.

-

Czynsz

1.

Za uzywanie Przedmiotu dzier2awy

i pobienanie po2ytkirw Dzieriawca zobowiqzuje

siq

ptaci6 czynsz dzirer2awny.

2.

Uwzglqdniajqc stan faktyczny opisany w prerambule umowy, strony zgodnie ustalajq, i2
czy'nsz dzier2awny wynosi6 bqdzie miesiqcznie netto za dzir:rr2awq czqjci nieruchomodci
wraz z halq nie mnie nii: 7 356,30 zf.

W przypadku, gdy Wydzier2awiajqcy bqdzie platnikienr podatku VAT, do podanej wy2ej

3,

stawki czynszu dzir:riawnego doliczony bqdzie podatek VAT w obowiqzujqcerj wysokodci.
WysokoS6 czynszu dzier2awnego podlega6 bqdzie waloryzacji dokonywanej z poczqtkiem
ka2dego roku. Poczqwszy

od kolejnego roku po podpisaniu Umowy

P',rzyrzeczonej,

stosownie do wskalnika wzrostu cen towar6w i uslug konsumpcyjnych opriblikowanego

przez Prezesa Gfirwnego Urzqdu Statystycznego w drodze obwieszczeri w Dzienniku
Urzqdowym Rzeci:pospolitej Polskiej ,,Monitor Polski" za rok poprzedni. Waloryzacja
bqdzie uwzglqdniona w fakturze h,rb innym dokumencie ksiqgowym i nie wymaga zmiany

w formie aneksu.
nastqpnego

po

Zmieniona wysokoS6 czynszu obowiqzywad bqdzie

miesiqcu,

w

od

kt6rym opublikowane zostato wy2ej

miesiqca

wymienione

obwieszczenie.

4.

Czynsz dzier2awny pfatny bqd;rie miesiqcznie z g6ry na - rachunek bankowy
Wydzier2awiajqcego,, w terminie 14 dni od daty wystawienia przez Wydzierr2awiajqcego
faktury/rachunku.

5. 7a datq

6.

dokonania pfatno(ci uznaje

Wydzieriawiajqcego
W przypadku op<1inienia

siq datq uznania rachunku

bankowego

w

platnodci czynszu DzierZawca zobowiqzuje sig do zaplaty
odsetek ustawowych za op6lnienie w transakcjach handlowych, zgodnie z ustawq z dnia
8 marca 20L3 r. o, terminach zaplaty w transakcjach handlowych (Dz. U. z:" 2019 r. poz.
!L8, t649,2020).
Inne oplaty
Rozliczenia za dos;tarczone cieplo bqdq siq odbywafy na podstawie wystawionych przez

Wydzier2awiajqcego faktur lub innych dokument6w ksiqgowych w oparciur o wskazania

licznika dotyczqcych jedynie F rzedmiotu Dzier2awy i zamontowane$o na koszt
Dzieriawcy (wg I'aktycznego zu2ycia). W przypadku braku opomiarowania Dzier2awca
bqdzie obciq2any na podstawie ry,czattu ustalonego przez Wydzier2awiajqcego.
2.

Dzier2awca zobowiqzuje

slq do uiszczenia od

Przedmiotru Dzier2awy podatku od

nieruchomoSci, proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni, naliczonego wedfug
ustalonych rocznych stawek na terenie gminy Bobolice (rozliczenie dokonywane w
okresach miesiqcznych).
3.

Dzier2awca zobowiqzuje

siq do

uiszczenia oplaty

z

tytuf

u

trwalego

zarzqdu

Nieruchomoici obliczonej proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni Przedmiotu
Dzier2awy. Je2eli w zwiqzku z zawarciem Umowy Przyrzeczonej nastqpi utrata
preferencyjnej stawki procentowej, na podstawie ktdirej ustalona jest wielkoS6 oplaty
rocznej, Dzier2aw,ca zobowiqzany jest do zapfaty 162nicy pomiqdzy opfatq wyliczonq

z

uwzglqdnieniem stawki dla porJmiot6w prowadzqcych dzialalno(i gospodarczq dla
cafego zakladu karnrego a oplatq wyliczona wedfug stawki procentowej dla zaklad6w
karnych.
4

Dzier2awca zobowiqzuje siq pokry6 opfaty za przeprowadzone przeglqdy

i kontrole,

w

szczeg6lno5ciwynikajqce zarl.62L ustawy z dniaT lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U.

z

2020

r. poz. t4.8 z poin. zm.) zwane dalej Prawem Budowlanym i

kontrole

przeprowadzane przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz wszystkie inne oplaty
zwiqzane z eksploatacjq i utrzymaniem Przedmiotu Dzier2awy.

5,

Dzier2awca zobowiqzuje siq pokryi wszelkie dodatkowe oplaty, niezale2ne od woli
Wydzier2awiajqcego hqdl podmiot6w z nim powiqzanych, zwiqzane z Przedmiotem
Dzier2awy oraz prowadzonq dzialalnoSciq,

w

szczeg6lnodci opfaty za korzystanie ze

z nadzorem Urzqdu Do;:oru Technicznego, okresowymi
przeglqdami budynk6w bqdqcych przedmiotem dzier2awy, sieci wodociqgowej,

Srodowiska, oplaty zwiqzane

kienalizacji Sciekowej, instalacji elektrycznej, deszczowej, W przypadku zwiqkszenia opfat
P,onoszonYch przez Wydzier2awiajqcego z ltytulu korzysltania ze Srodowiska w zwiqzku z

prowadzonq dziafalno5ciq przez Dzier2awcq, Dzier2awca zobowiqzany jest do pokrycia
162nicy miedzy dotychczasowymi a faktyc:znie poniesionynri przez Wydzier2awiajqcego
kosztami lub w przypadku utraty zwolnieni;l od optat, do pokrycia ich w calojci.

6.

Zaplata oplat, o kt6rych mowa w ust. 1-5 bqdzie dokonywana na podstawie faktur lub
innych dokument6w ksiqgowych wystawionych przez V/yrCzier2awiajqcego na wskazany

w nich numer rachunl,:u bankowego w terminie do dnia ll5 ka2dego miesiqca.

7. 7a datq

dokonania platno5ci uznaje

sie datq uznania rachunku

bankowego

Wydzie12awiajqcego.
8.

w

9

zobowiqzuje siq do zaplaty odsetek ustawowych za op6lnienie.
Dzier2awca zobowiqzuje siq do zawarcia stosownych um6w

1-0,

przypadku op6lnienia

w platnoici opllat, o kt6rych r'nowa w ust. 5 Dzier2awca

na dostawq energii
ellektrycznej, wody, na ustugi odprowadzania Sciiekl6w i usuwania odpad6w.
wydzier2awiajqcy niniejszym wyraza zgodq na zavuarcie przez Dzier2awcq z
odpowiednimi dostawcami um6w nar dostawq ernergii elektrycznej, wody,
odprowadzania 6ciek6w oraz na uslugi usuwania odpad6w,
O ka2dym przypadku zawarcia umowy przez Dziertawcqr bezpoSrednio z dostawcami
energii elektrycznej, wody, odprowadzenia Sciek6w i usuwania odpad6w Dzier2awca
prowiadomi pisemnie Wydzier2awiaiqcego w ciqgu 14 dni od zawarcia umowy z danym
dostawcq, Dzieriawca zobowiqzuje siq do oplacenia um6w zawartych z ww. dostawcami
i do ponoszenia zwiqzanych z tym koszt6w, w tyrn instalacji stosownych licznik6w,

Zobowiqzania Dzieriawcy

Dzier2awca zobowiqzuje

siq wykorzystywa6 przedrniot dzier2awy wylqcznie do

pnowadzenia dziafalnodci polegajqcej na wy'twarzaniu str>larki budowlanej lub pokrewnej
dziafalnoSci.
L)

2.

Ka2da zmiana

w
Wydzierzawiajqcego.

D;zier2awca zobowiqzuje

powy2szyrn zakresie wymaga pisemnej zgody

siq utrzyma6 Przedmiot dzier2awy wraz

z

infrastrukturq

izagospodarowaniem terenu zgodnie z jego przeznaczenic.m, Umowq, obowiqzujqcymi
przepisami prawa oraz zasadami wsp6l2ycia spolecznego. W szczeg6lno5ci Dzier2awca
zobowiqzuje siq do:

L) Dokonywania napraw, wchodzqcyr:h w skfad Pr:ledmiotu dzier2awy: hali, jej
pomieszczef iurzqdzeri oraz usuwania uszllodzef hali, niezaleinie od przyczyn ich
powstania, z tym 2e wydzier2awiajqcego obciq2a obowiqzek pokrycia strat
powstafych z powodu okolicznoici, za kt6re ponosi odpowiedzialnoS6. Za szkody
wyrzqdzone przez zatrudnionych osadzonych odpowiedzialno56 ponosi Dzier2awca;
5

2) Przeprowadzania konserwacji i napraw

bieZqcych w celu utrzymania nale2ytego

stanu technicznego Przedmiotu Dzier2awy wraz z urzqdzeniami pomcicniczymi, w
szczeg6lno6ci napraw i wymiany wewnetrznych instalacji: wodociqgowej i cieptej
wody, armatury i wyposa2enia, a tak2e naprawy i wymiany wewnqtrznej instalacji
kanalizacyjnej,, centralnego oigrzewania wraz z grzejnikami, instalacji elektrycznej,
napraw i wyrniany sieci cieptowniczej, stolarki okiennej i drzwiowej oraz podf6g,
posadzek i wykladzin podtogowych, a tak2e tynk6w i malowania 6cian, w tym
przeprowadzenia prac remontowych zaleconych do wykonania podc:zas kontroli

okresowej budynku (wynika.jqcych

w

szczeg6lno5ci

z

art. 62 ustawy

Prawo

Budowlane);

3) OdSnieiania lPrzedmiiotu dzierZawy (w tym dach6w) i zabezpieczenia przed
po6lizgiem chodnik6w, doj56 onaz d169 dojazdowych;

4) Przeprowadzernia

w

2

rokru,

Przedmiocie Dzier2awy kompleksowej defatyzacji co
a tak2e w miarq potrzeb deratyzacji i dezynsekcji w
przypadku wystqpienia takiej potrzeby;
5) Zapewnienie wywozu odpad6w z Przedmiotu Dzier2awy w spostib zgodny z
najmniej

razy

w

obowiqzujqcynri przepisami;

6)

Zapewnienia ochrony przeciwpo2arowej i wyposaienia wchodzqcej w sklad
Inwestycji - hali, w niezbqdny sprzqt gadniczy oraz dokonywania wymaganych
przegfqd6w na wlasny koszt zgodnie z 5 3 ust. 2 i 3 rozporzqdzenia Mirnistra Spraw
wewnqtrznych i Adminristracji z 7 czerwca 20L0 r. w sprawie ochrony
przeciwpo2arowej budynrk6w, innych obiekt6w budowlanych i teren6w (Dz. U. nr
109, poz.

7)

7I9l

oraz innymioba,wiEzujqcymi przepisami prawa;

Zapewnienia temperatur wewnEtrz pomieszczef zgodnych z przepisarni prawa,
Dzier2awca zobowiqzany

3

jest niezwfocznie zabezpieczy6 Przedmiot

Dzier2awy

przed skutkami awarili,
Dzier2awca mo2e zlecad wykonanie poszczeg6lnych obowiqzk6w osohom trzecim

4.

po uzyskaniu pisemnr:j zgody od Wydzier2awiajqcego, pozostaje jednak odpowiedzialny
za ich dziafanie i zarniechanie, jak za swoje wlasne.
5.

Dzier2awca nie ma prawa oddawania Przedmiotu dzier2awy ani jego czq5ci rJo
bezplatnego u2ywania osobom trzecim, chyba 2e Wydzier2awiajqcy wyrazi na to pisemnq
zgodq,

6

Dzier2awca ma prawo dollonai naktad6w zwiqkszajqcych wartoS6 przedmiotu
Dzieriawy za zgodq i w zakresie uzgodnionym ka2dorazowo w formie pisemnej z
Wydzier2awiajqcyrn.

7.

Nakfady porriesione przez Dzier2awcq na przedmiot dzierZawy nie podlegajq
zwrotowi i przechodziE na wfasnoSrl Wydzier2awiajqcego.

8.

Dzieriawca ::obowiqzuje siq wyposa2yi we wfasn'ym zaknesie Przedmiot dzier2awy
w niezbqdny sprzqt, maszyny i urzqdzenia w celu prowadzenia rjzialalno6ci gospodarczej.

Dzie12awca ma zakait dollonywania zwolnieri pracownik6w cywillnych, kt6re
mialyby byi skutkierm podjqcia wsp6fpracy z Wydzierzawiajqcym.
10.
Wydzier2awiajqcy ma prawo kontroli przez upowainione do tego na piSmie osoby,
prawidlowo5ci wyl<onywania przez Dzier2awcq obowiqzk6w wynikajqcych z Umowy

9.

Przyrzeczonej,

w

:;zczeg6lnoici sltanu technicznego przedmiotu dzier2awy, zgodnofci

prowadzonej dziatalnoSci

z

posltanowieniami umowy. Dzie12awca zobowiqzuje siq

umo2liwi6 przeprowadzenie wymaganych kontroli

i obowiqzany jest w czasie kontroli

qdzieli6 pomocy i wyjadnieri oraz okazywa6 na 2qdanie dokumenty.

Vll.

Warunkiogloszeniaispos6bprzygotowaniaoferty:
1. Cena wywofawcza dzier2awy wynosit:

1)

Za powierzchniq hali (pow. u2ytkowal

2l

Za powierzchniq terenu utwardzonego przyleg,lego do hali -0,5o zl/m2
Za powierzchniq teren6w zielonych -- O,L0 zl/nf

3)

_3,I5

zl/m2

2. Kryteria wyboru i oceny ofert:
1) Liczba utworzonych miejsc pracy (pefne etaty) - waga kryterium 30%
2') czas utrzymania utworzonych rniejsc pracy - waga kryterium 30 %
3) cena oferty za teren przylegfy do hali
- waga kryterium 20%
4l Cena oferty za powierzchniq hali
_ waga kryterium
20%
1) warto56 punktowa kryterium liczba utworzonych miejsc pracy (pelne etaty) zostanie
wyliczona
na podstawie liczby zawartej w formularzu ofertowym wg poni2szeBo wzoru:

Wartoii oferty badanej
llo56 punlrt6w =

-----------

---

x 30% x 100

Warto5i oferty maksymalnej
i
2)Wartodi punktowa kryterium czas utrzymania utworzonych miejsc pracy zostanie wyliczona
podstawip okresu zawartego w formularzu ofertowym wg poniZszego wzoru:

rlodi punkt6* =

na

--------y-Y:::l::i:ll x3o% x loo
WartoS6 oferty maksyma Inej

3)WartoSti punktowa kryterium cena terenu przylegfego zostanie wyliczona na podstawie okresu

zawartego w formularzu ofertowym wg poni2szego wzoru:
WartoS6 oferty badanej
llo56 punkt6w

=

-----------

--x2O%xLOO

Wartodi oferty maksymalnej

4)Warto(i punktowa kryterium cena za powierzchniq hali zostanie wyliczona na podstawie
okresu zawartego w formularzu ofertowym wg poni;Zszego wzoru:

l.56 punkt6*

=

-

------Y-:::::::ll::i::

--x'o%xtoo

WartoS6 oferty maksymalnej
Suma wszystkich wskaZnik6w r6wna siq wskainik wartodci oferty.

Za najkorzystniejszq ofertq Wydzier2awiajqcy uzna ofertq o najwy2szym wyliczonym wskainiku

oferty.

3.

0ferta powinna zawjerA!::
1) Pisemnq ofertq cenowq (z podanienr pefnej nazwy oferenta, adresu, danych
kontaktowych: telel'on, fax, adres e-mail), zalqcznik nr 1,
2) Opis sposobu wykor;rystania przednriotu dzier2awy,
3) Osoba prawna lub fi;ryczna prowadzqca dzialalno6i gospodarczq powinna przedstawi6
aktualny odpis z rejr-'stru sqdowego lub zadwiadczenie o prowadzeniu dzialalnroSci
gospodarczej,

4)
5)

OSwiadczenie o zaporznaniu siq z warunkami umowy (zalqcznik nr 2).
ZaSwiadczenie wladciwego naczelnilla urzqdu skarbowego potwierdzajqce, 2e wykonawca
nie zalega z oplacarriem podatk6w, wystawione nie wcze5niej ni2trzy miesiqce przed

uplywem terminu skfadania ofert lub wniosk6w o dopuszczenie udzialu w po:;tqpowaniu.

6) Zadwiadczenia wlaiciwej terenowejjednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS, albo innego
dokumentu potwierdzajqcego,

2e wykonawca nie zalega z oplaceniem skladek na

ubezpieczenie spoklczne lub zdrowotne wystawione nie wczeiniej ni2 trzy miesiqce przed

terminem skladania ofert, albo wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w postqpowaniu.
4.

Osoby upowa2nioner do porozumiewania siq z oferentami: kpt. Krystyna Trzcifiska

-

94

3I

50 845 oraz Krzysztof P'anaszewski -94 31 60 847.
5.

Pisemne oferty mogq by6 skladane do dnia I5.I2.2O20 r. do godziny 12.00 w sekretariacie
Zakfadu Karnego w litarem Bornem, Stare Borne L4,76-A20 Bobolice, w zamkniqtej

kopercie z dopiskienr ,,Oferta dzier2awy czq5ci nieruchomoici bqdqcej w trwalym zarzqdzie
Zakladu Karnego w S,tarem Bornem" Otwarcie ofert odbqdzie siq w dniu 15.12.2020 r. o
godzinie 13.00 w burJynku administracji Zakladu Karnego w Starem Bornem, Stare Borne
:L4,76-020 Bobolice.
5

Wydzier2awiajqcy

-

Zaldad Karny w Starem Bornem za najkorzystniejszq ofertri uzna tq,

kt6ra spefnia wszystlkie wymogiforrnalne okre5lone w niniejszym ogfoszeniu i uzyska
7.

najwy2szy wskalnik wartoSci oferty spo6r6d wszystkich zlo2onych ofert.
Ogfoszenie mo2e byrl rozstrzygniqte, je5liwpfynie przynajmniejjedna oferta.

8.

Wszystkie koszty i oplaty zwiqzbne

9.

zawarciem umowy obciq2ajq dzier2awcq.
Wydzier2awiajqcy zastrzega sobie prawo uniewainienia prrocedury wyboru dzier2awcy bez
podania przyczyny,
z:

W zalqczeniu do ogloszenia:
- Zalqcznik nr 1 - Formularz ofertowy,
- Zalqcznik nr 2

- O6wiadczenie w sprawie zapoznania
- Zafqcznik nr 3 - Proponowany projekt umowy.

siq z warunkami umowy,

i_i

Y

or<

Zaklad u

em Bornem

ppth 'l

inieushi

