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Sudół, dnia 03.11.2015r.

AT.260.5.2015

ZAPYTANIE OFERTOWE
NR 512015

I.

Zamawiający:

Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Św., ul. Świętokrzyska 37,
27-400 Ostrowiec Św., tel. 41330 4550, www.muzeumostrowiec.pl.
e-mail: sekretariat@krzemionkLinfo
II.

Przedmiot zamówienia:.

Oferta na wynajem lokalu i prowadzenie działalności polegającej na sprzedaży usług
gastronomicznych, pamiątek, wydawnictw związanych z muzealnictwem, archeologią,
historią i turystyką.
III.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Muzeum dysponuje na powyższą działalność lokalem o powierzchni 460x896cm wraz
z zapleczem. Lokal znajduje się w wolno stojącym budynku na terenie Muzeum
Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki w bezpośrednim sąsiedztwie trasy turystycznej.
Po wynajęciu od Muzeum ww. lokalu oferent będzie zobowiązany do prowadzenia działalności
polegającej na sprzedaży usług gastronomicznych oraz pamiątek, wydawnictw związanych
z muzealnictwem, archeologią, historią i turystyką na następujących zasadach:
- wykorzystywania pomieszczeń wyłącznie do ww. celów,
- wyposażenia na własny koszt lokalu w meble i urządzenia do prowadzenia działalności,
- otwierania lokalu w godzinach pracy Muzeum,
- utrzymanie czystości i porządku na terenie lokalu oraz wokół budynku zgodnie z wymogami
odpowiednich służb,
- przestrzegania przepisów ochrony p.poż., bhp, Sanepidu
- utrzymanie w czystości toalet bezpośrednio ulokowanych przy kawiarni,
- opróżnianie szamba na własny koszt,
- ogrzewanie lokalu na własny koszt,
- wywóz nieczystości na własny koszt,
- rozliczania się ze zużycia energii wg wskazań urządzeń pomiarowych na własny koszt,
- pamiątki i wydawnictwa przeznaczone do sprzedaży muszą być związane z działalnością
Muzeum, a przed ich rozpowszechnianiem skonsultowane z upoważnionym pracownikiem
Muzeum,
- Muzeum zapewnia oferentowi dostawę wody na potrzeby jego działalności bez wnoszenia
opłaty przez oferenta,

- Muzeum zapewnia oferentowi bezpłatne miejsce parkingowe oraz możliwość dostarczania
towaru do lokalu.

IV.

Dodatkowe informacje:

Oferent, po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu, ma możliwość dokonania wizji
w lokalu.
V.

Realizacja umowy:

Realizacja umowy dzierżawy nastąpi od dnia 01.01.2016r. do dnia 30.06.2017r.

VI.

Warunki wymagane od Oferentów i dokumenty, jakie mają dołączyć:

Oferent musi być podmiotem gospodarczym i mieć doświadczenie w prowadzeniu działalności
gastronomicznej,
Oferent nie może powierzyć prowadzenia działalności innemu podmiotowi,
Oferent w celu potwierdzenia ww. warunków do oferty musi załączyć następujące
dokumenty:
- Wypełniony formularz ofertowy z zadeklarowaniem całkowitej kwoty dzierżawy brutto
na cały okres realizacji umowy.
- Aktualne zaświadczenie z właściwego organu rejestrowego, potwierdzające, że profil
działalności Oferenta jest zgodny z postępowaniem konkursowym.
- Oświadczenie o prowadzeniu przez okres 2lat,jako podmiot gospodarczy, gastronomii
w obiektach użyteczności publicznej wraz z załączeniem dowodu potwierdzającego należyte
wykonanie tej usługi.

VII.

Miejsce i termin składania ofert:

1. Oferty należy składać w zaklejonej kopercie w sekretariacie Muzeum Archeologicznego
i Rezerwatu Krzemionki, Sudół BSa, 27-400 Ostrowiec Św., do dnia 27.11.2015r.
do godz. 10.00.
2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 27.11.2015r., a wynik wyboru najkorzystniejszej
oferty zostanie ogłoszony o godzinie 15.30 w Muzeum Archeologicznym i Rezerwacie
Krzemionki, Sudół BSa oraz na stronie internetowej www.bip.muzeumostrowiec.pl
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert.

6. O wyborze najkorzystniejszej oferty zadecyduje deklarowana kwota za wynajem lokalu.
7. Z oferentem który przedstawi najkorzystniejszą ofertę sporządzona zostanie umowa najmu.
8. Najemca dopuszcza możliwość dogodnego dla obydwu stron rozbicia kwot za dzierżawę.
Dodatkowych informacji udziela pan Przemysław Bielecki, tel. 413304550

VIII.

wewn. 41 lub 40.

Załączniki:

- Formularz ofertowy,
- Wzór umowy najmu.

Dyrektor Muzeum
Historyczno-Arc
e
gicznego
w Ostrowcu
. ok
skim

mgr

Załącznik do zapytania ofertowego nr 512015
pieczęć oferenta
miejscowość, data

MUZEUM HISTORYCZNO - ARCHEOLOGICZNE w Ostrowcu Św.
ul. Świętokrzyska 37
27 -400 Ostrowiec Św.

FORMULARZ OFERTOWY
Nazwa oferenta:

Adres oferenta:

Telefon:
NrREGON:

e-mail.

.
.

Oświadczamy, że jesteśmy/nie jesteśmy płatnikami VAT
NrNIP:

.

Całkowita kwota dzierżawy brutto lokalu, na cały okres realizacji umowy
tj. od dnia 01.01.2016r.

do dnia 30.06.2017r. wynosi ...•...•.........••••...•.•.....••.••.•...•.•

podpis

1\1UZEUM
HISTORYCZNO-I\RC1IEOLOG1CZNE
teI.!fax (4 J) 330-45-51; 265-36-51
27·400 O,lroll'iel Sw., ul. $lI'ic;'lokrzyska 37
NIP 661- 10-33606, R[GON 291233313

Umowa najmu nr
zawarta w Ostrowcu Św., w dniu

.

pomiędzy:

Muzeum Historyczno-Archeologicznym w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Świętokrzyska 37,
NIP 661-10-33-606
Reprezentowanym przez:
Dyrektora- Włodzimierza Szczałubę Zwanego dalej Wynajmującym
a

Zwanym dalej Najemcą, o następującej treści:
§1.
1. Wynajmujący oddaje Najemcy w najem pomieszczenie o wymiarach 460x896 cm wraz z zapleczem
oraz tzw. południową werandę w budynku należącym do Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu
Krzemionki
2. W wynajętym pomieszczeniu Najemca będzie prowadził działalność polegającą na sprzedaży usług
gastronomicznych oraz pamiątek i wydawnictw związanych z muzealnictwem, archeologią, historią
i turystyką.
3. Umowa zostaje zawarta na okres od dnia 01.01.2016r. do dnia 30.06.2017r.
§2.
1. Kwota najmu pomieszczeń przez Najemcę za cały okres trwania umowy wynosi
zł. Kwota
ta zostaje rozdzielona proporcjonalnie na każdy miesiąc. Najemca zobowiązany jest do uiszczenia
czynszu w wysokości
zł miesięcznie.
2. Czynsz będzie płacony z góry w terminie do 10 dnia miesiąca za który jest należny.
3. Czynsz będzie płacony na rachunek Wynajmującego.
4. Opóźnienie w płatności czynszu zobowiązuje N ajemcę do zapłaty odsetek, płatnych w terminie
płatności najbliższego czynszu.
5. Opóźnienie w płatności:
1) czynszu sięgające jednego pełnego okresu (jednego miesiąca)
2) odsetek, o których mowa w ust. 4 przez okres dwóch pełnych okresów, lub:
3) nieprzestrzeganie postanowień § 3,
4) nie realizowania innych postanowień umowy
upoważnia Wynajmującego do rozwiązania umowy bez okresu wypowiedzenia,

§ 3.
Najemca zobowiązuje się do:
a) wykorzystywania pomieszczeń wyłącznie do celów i w zakresie określonym w § l, ust. 2 niniejszej
umowy
b) przestrzegania obowiązujących w Muzeum przepisów, a szczególnie dotyczących ochrony
przeciwpożarowej bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony zabytków,
c) bezwzględnego i natychmiastowego przestrzegania zaleceń i wskazówek określanych przez
upoważnione osoby Muzeum,
d) dbania o właściwą rangę i dobre imię Muzeum,
e) prowadzenia działalności wymienionej w § l, ust. 2 niniejszej umowy w godzinach pracy Muzeum
f) rozliczania się ze zużycia energii elektrycznej wg. wskazań urządzenia pomiarowego energii

elektrycznej,
g) dzierżawy kontenera na śmieci i ponoszenia kosztów jego opróżniania,
h) opróżniania i wywozu nieczystości płynnych,
i) utrzymania w czystości toalet,
j) ogrzewania pomieszczeń własnym opałem,
k) zmiany lub usunięcia sprzedawanych produktów lub usług na polecenie wynajmującego.
§4.
1. Wynajmujący zobowiązuje się do:
a) zapewnienia Najemcy nieodpłatnie dostawy wody,
b) udostepnienia Najemcy bezpłatnego miej sca parkingowego.
§ 5.
1. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem jednomiesięcznego okresu
wypowiedzenia.
2. Wypowiedzenie umowy może nastąpić;
1) w związku z zaistnieniem przyczyn uniemożliwiających lub utrudniających realizację umowy,
2) zmianę przepisów prawa, które uniemożliwiają lub utrudniają realizację umowy,
3) zmiany wymagań dotyczących wynajmowanego lokalu.
3. Za realizację umowy ze strony Wynajmującego odpowiedzialny jest Dyrektor Muzeum.

§6.
1. Najemca jest zobowiązany do wykonywania wszelkich remontów bieżących.
2. Bez zgody Wynajmującego wyrażonej na piśmie, Najemca nie jest uprawniony do realizowania
nakładów ijakichkolwiek zmian w strukturze lokalu.
3. Jakiekolwiek nakłady wykonane bez zgody Wynajmującego będą według uznania Wynajmującego
usunięte lub pozostawione w strukturze pomieszczenia bez rekompensaty kosztów na rzecz Najemcy.
4. Rozliczenie ewentualnych nakładów nastąpi na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego.
§7.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 8.
W zakresie nie objętym niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
§9.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla wynajmującego, jeden dla
Najemcy.

Wynajmujący
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