WARUNKI  DOTYCZĄCE KONKURSU OFERT 
NA ODDANIE W DZIERŻAWĘ 
NA CZAS OZNACZONY OD DNIA 15.05.2021 r. DO DNIA 31.12.2031 r.  NIERUCHOMOŚCI NALEŻĄCEJ DO ODDZIAŁU PTTK 
W AUGUSTOWIE, UL. NADRZECZNA 70 A


I. WYDZIERŻAWIAJĄCY, OPIS PRZEDMIOTU DZIERŻAWY, WARUNKI DZIERŻAWY
1.Ogłaszającym konkursu ofert  na dzierżawę pomieszczenia użytkowego jest Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego z siedzibą przy ul. Nadrzeczna 70 a, 16-300 Augustów, telefon tel./fax (87) 643 34 55 , e-mail: marina@pttkaugustow.pl 

2. Celem konkursu jest wydzierżawienie na czas oznaczony od dnia 01.05.2021 r. do dnia 31.12.2031 r.  części nieruchomości położonej przy ul. Nadrzeczna 70 a w Augustowie, 
o powierzchni łącznej 226 m2, na terenie działki nr 2911/1 obręb Augustów, zapisanej w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Augustowie  nr KW nr 7426, której właścicielem jest Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego w Augustowie, przeznaczonej do wydzierżawienia na prowadzenie działalności gastronomicznej i kulturalno - rozrywkowej.
Przedmiotem dzierżawy  jest tzw.  „tawerna”. W pomieszczeniu tawerny wraz z zapleczem 
o powierzchni 226  m² wydzielone są: 2 sale dla gości – 93  m², - zaplecze kuchenne i magazynowe  – 57,14 m², - korytarze – 57,78 m2, - inne pomieszczenia (sanitariaty, szatnia) – 18,18m².   Ponadto część wspólną dla tawerny i  pomieszczeń statutowych Wydzierżawiającego  stanowi wewnętrzna klatka schodowa. W zakres dzierżawy wchodzi  również  teren przyległy do tawerny,  o pow. 
200 m². 

3.Konkurs ofert  zostanie przeprowadzony następująco:
	I etap: składanie ofert  i sprawdzanie ich prawidłowości, wybór uczestników  na podstawie złożonych ofert. Lista uczestników zostanie zatwierdzona przez komisję konkursową PTTK  w formie zarządzenia i wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Oddziału PTTK w Augustowie oraz na stronie internetowej www.pttkaugustow.pl .

	II etap: Oferenci zakwalifikowani przez Komisję Konkursową Oddziału PTTK 
w Augustowie  zostaną zaproszeni na spotkanie, w celu doprecyzowania warunków współpracy i  dzierżawy. 

Zainteresowani  oferenci mogą obejrzeć  przedmiot dzierżawy w okresie od  19-24.04.2021r. 
po telefonicznym  uzgodnieniu terminu (nr telefonu 609090554 lub 721850111)
I etap:  Oferenci składają następujące dokumenty: 
1/ Imię, nazwisko i adres oferenta, numer telefonu  oraz   jeżeli oferent prowadzi działalność gospodarczą dodatkowo;  nazwę i siedzibę firmy, aktualny odpis z rejestru sądowego/ewidencji – bądź jego potwierdzoną kopię, nie starszy niż wydany na jeden miesiąc przed złożeniem ofert, lub inny dokument potwierdzający rodzaj i zakres prowadzonej działalności (umowę spółki , statut itp.) 
2/  Koncepcję prowadzonej gastronomii dzierżawionego  pomieszczenia. Koncepcja winna zostać przygotowana w formie papierowej i być zgodna z następującymi zasadami:
a/ koncepcja powinna zawierać propozycję okresu działalności tawerny w ciągu roku,  godzin otwarcia, i.in.  z uwzględnieniem, że Wydzierżawiający prowadzi  działalność sezonową, a zatem koszty ogrzewania pomieszczeń  tawerny będą spoczywały na Dzierżawcy,
b/ koncepcja powinna obejmować opis deklarowanych działań  kulturalno – rozrywkowych  
i zmierzających do promocji miejsca.
c/ oferowaną kwotę czynszu dzierżawy, która nie może być niższa niż ustalona kwota wywoławcza, tj.: 2500 netto za miesiąc. 
Do stawki czynszu dolicza się podatek VAT ( 23 % ).
Odpłatność za energię elektryczną będzie naliczana zgodnie ze wskazaniami urządzeń pomiarowych według harmonogramu ustalonego pomiędzy Dzierżawcą a Wydzierżawiającym.  Odpłatność za pozostałe media ponoszona będzie  przez dzierżawcę niezależnie od czynszu dzierżawy w wysokości zgodnie ze wskazaniami podlicznika. 
Czynsz, o którym mowa w ust. c  jest płatny z góry do 20-tego każdego miesiąca i podlega waloryzacji na dzień 1 marca każdego roku dzierżawy począwszy od 2022, o roczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez Prezesa GUS za rok poprzedni 
d/ zawierać opis zakresu  prac  modernizacyjno – inwestycyjnych  na przedmiocie dzierżawy wraz 
z szacunkowym kosztorysem  (powinna zostać określona kwota inwestycji). Oferowana przez Oferenta   wysokość nakładów na przedmiocie dzierżawy  nie może być niższa niż ustalona kwota, tj.: 100.000  zł netto.  Nakłady dokonane przez dzierżawcę nie podlegają  zwrotowi, chyba że rozwiązanie umowy nastąpi z winy Wydzierżawiającego.
W przypadku, gdy niniejsza umowa zostanie rozwiązana  z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Wydzierżawiającego, zobowiązany jest On zwrócić Dzierżawcy równowartość poniesionych, udokumentowanych i niezamortyzowanych nakładów inwestycyjno-modernizacyjnych, wykonanych za  zgodą  Wydzierżawiającego. 
Dla celów określonych w ust. 1 przyjmuje się stawkę amortyzacyjną w wysokości 10% rocznie.
Oferty należy składać  osobiście do dnia 08.05.2021r. do godz. 16.00 w siedzibie Oddziału PTTK w Augustowie, ul. Nadrzeczna 70 a, 16-300 Augustów lub  pocztą (liczy się data wpływu oferty do dnia 08.05.2021r. ). 
II etap: ustny.  Oferenci zakwalifikowani przez Komisję Konkursową Oddziału PTTK 
w Augustowie  do II etapu zostaną zaproszeni na spotkanie, w celu doprecyzowania warunków dzierżawy.  Oferenci o terminie spotkania zostaną powiadomieni telefonicznie. Brak stawiennictwa  na spotkanie uznany zostanie  za wycofanie oferty. 
Dzierżawca  zostanie wyłoniony po ww. spotkaniu  na podstawie  decyzji Komisji Konkursowej. Wydzierżawiający zastrzega  sobie  prawo swobodnego wyboru dzierżawcy, jak również   zamknięcia postępowania bez  wyłaniania  dzierżawcy   

	Składającemu ofertę nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów poniesionych na przygotowanie oferty.

4.Obowiązki Dzierżawcy określone są szczegółowo w projekcie umowy dzierżawy stanowiącej załącznik do niniejszego ogłoszenia.  
  Dzierżawca zobowiązany jest między innymi  do następujących czynności : 
-wykonania pracy remontowych  na przedmiocie dzierżawy, odnawiania na własny koszt pomieszczeń, wyposażenia i  urządzenia ich według potrzeb oraz zgodnie z przepisami sanitarnymi, 
-używania przedmiotu dzierżawy zgodnie z jego przeznaczeniem,  
-zabezpieczenia przedmiotu dzierżawy w zakresie przepisów BHP, bezpieczeństwa p.poż.
i przepisów sanitarno-porządkowych,
- sprzątania na własny koszt na bieżąco pomieszczeń dzierżawionej tawerny  i jej zaplecza oraz terenu wokół przedmiotu dzierżawy zgodnie z  załączonym planem  sytuacyjnym.  W przypadku organizowania przez Dzierżawcę imprez kulturalno- rozrywkowych jest on zobowiązany do uprzątnięcia terenu obejmującego wjazd i parking Oddziału PTTK,
- wywozu nieczystości z prowadzonej działalności na własny koszt,
- zapewnienia ochrony podczas organizacji imprez kulturalno – rozrywkowych. 
5.Dzierżawca nie ma prawa bez uprzedniej pisemnej zgody Wydzierżawiającego dokonać cesji praw wynikających z umowy dzierżawy, poddzierżawiać lub podnajmować ani w żaden inny sposób  odpłatnie ani nieodpłatnie przenosić posiadania  przedmiotu dzierżawy  na rzecz osób trzecich. Naruszenie tego zakazu spowoduje rozwiązanie umowy w trybie natychmiastowym, bez prawa do zwrotu nakładów bez względu na sposób ich powiązania z gruntem lub  obiektem. 

ZAŁĄCZNIKI: 
1.Wzór umowy dzierżawy 

