
Ośrodek Hodowli Zarodowej w Kamieocu Ząbkowickim Sp. z o.o. 

Zakład Stado Ogierów Książ ul. Jeździecka 3, 58-306 Wałbrzych 

(Wydzierżawiający) 

ogłasza 

Konkurs ofert na dzierżawę terenu pod punkt gastronomiczno-handlowy przy ul. Piastów Śląskich 
naterenie należącym do Zakładu Stada Ogierów Książ. 

1. Przedmiot dzierżawy: teren przeznaczony pod dzierżawę znajduję się na terenie Stada 
Ogierów Książ w sąsiedztwie Zamku Książ przy ul. Piastów Śląskich w Wałbrzychu (zał. nr 1). 
 

2. Warunki dzierżawy: 

a). okres dzierżawy na czas określony: od 01.04.2019 r. do 30.09.2019 r. z wyłączeniem okresu 
Festiwalu Kwiatów – Majówka 2019r. (wynajęcie / wydzierżawienie terenu w okresie 30 kwietnia 
2019 r. -5 maja 2019r. należy uzgodnid z operatorem obsługującym Festiwal Kwiatów- operator 
zostanie wyłoniony w dniu 15 marca 2019r. i podany na stronie www.stadoksiaz.pl).  

b). cena wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawnego wynosi:1.000 zł netto 

c). Wydzierżawiający nie gwarantuje wyłączności na usługę gastronomiczną podczas trwania imprez 
na terenie Stada Ogierów Książ. 

d) Wydzierżawiający nie gwarantuje dostępu do energii elektrycznej, wody, mediów. 

e) Operator punktu gastronomicznego musi zagwarantowad wywóz śmieci i nieczystości ze swojego 
punktu  gastronomiczno-handlowego.  

 

3. Sposób przygotowania oferty: 

 Oferty prosimy składad: 

- na piśmie w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Dzierżawa punktu gastronomiczno-handlowego 
przy ul. Piastów Śląskich w Wałbrzychu”. Oferty złożone w niezamkniętej kopercie bądź oferty 
złożone po terminie zostaną zwrócone oferentowi i nie będą uwzględnione w konkursie. 

- drogą elektroniczną na adres mailowy: marketing@stadoksiaz.pl, w tytule wiadomości zaznaczyd: 

„Dzierżawa punktu gastronomiczno-handlowego przy ul. Piastów Śląskichw Wałbrzychu”.  

4. Oferta winna zawierad: 

a). imię, nazwisko i adres oferenta lub firmy oraz siedzibę i adres, a także odpowiednio numer NIP, 
REGON oraz PESEL lub KRS. 

http://www.stadoksiaz.pl/
mailto:marketing@stadoksiaz.pl


b). oferowany czynsz netto w złotych polskich za 1 miesiąc prowadzenia działalności, nie mniejszy niż 
określony w pkt. 2 b) 

c).projekt sposobu zagospodarowania terenu, metraż stoiska gastronomiczno-handlowego, 

d). ewentualne inne propozycje, które będą przedmiotem rozpatrzenia przez komisję przetargową 
(np.zdjęcie namiotu, domku, mobilnego pawilonu, stoiska w którym będzie prowadzona sprzedaż). 

5. Miejsce i termin złożenia oferty: 

Termin składania ofert: 15.03.2019 r. 

Miejsce składania ofert: Stado Ogierów Książ w Wałbrzychu, ul. Jeździecka 3, 58-306 Wałbrzych.  

6. Miejsce i termin otwarcia ofert: 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.03.2019 r. o godz. 10:00 przy udziale Komisji powołanej przez 
Wydzierżawiającego. 

  

7. Kryteria i sposób oceny ofert: 

Kryterium oceny ofert będzie wysokośd miesięcznego czynszu netto. Umowa dzierżawy zostanie 
zawarta z oferentem, który zaoferuje najwyższą kwotę za miesięczny czynsz dzierżawy. Jeżeli oferent, 
którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza odmówi podpisania umowy Wydzierżawiający 
wybierze ofertę z kolejną najwyższą kwotą czynszu dzierżawy. W przypadku złożenia ofert z 
jednakową kwotą czynszu dzierżawy Wydzierżawiający wezwie oferentów do złożenia ofert 
dodatkowych. 

  

8. Uwagi dodatkowe: 

a). konkurs ofert jest ważny ze względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik 
zaoferował co najmniej cenę wywoławczą, 

b). Komisja konkursu ofert wzywa oferentów, którzy nie złożyli wymaganych oświadczeo lub 
dokumentów lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym 
terminie, lub do złożenia wyjaśnieo, 

c). w przypadku nie dojścia do zawarcia umowy dzierżawy z podmiotem wyłonionym w 
postępowaniu ofertowym zastrzega się, że Ośrodek Hodowli Zarodowej w Kamieocu Ząbkowickim Sp. 
z o.o.może wybrad kolejną ofertę, 

d). zastrzega się możliwośd unieważnienia konkursu ofertowego lub jego odwołanie bez podania 
przyczyny. Ośrodek Hodowli Zarodowej w Kamieocu Ząbkowickim Sp. z o.o. może zamknąd 
procedurę konkursu ofert bez wybrania którejkolwiek z ofert, 

e). oferenci biorący udział w konkursie nie mogą posiadad przeterminowanego zadłużenia na rzecz 
Ośrodka Hodowli Zarodowej w Kamieocu Ząbkowickim Sp. z o.o. 



 

9. Wyłoniony operator będzie zobowiązany do podpisania umowy do dnia 20.03.2019r. w siedzibie 

Wydzierżawiającego – Stado Ogierów Książ. 

 


