STAROSTWO POWIATOWE W MYSZKOWIE
www.powiatmyszkowski.pl
42-300 Myszków, ul. Pułaskiego 6, tel. 034 315 91 00
starostwo@powiatmyszkowski.pl

Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu
w Myszkowie Nr 568/2020 z dnia 14 października 2020r.

Myszków, 26 października 2020 roku
OR-II.2501.8.2020
Ogłoszenie na najem powierzchni

Zarząd Powiatu w Myszkowie, 42-300 Myszków, ul. Pułaskiego 6, zaprasza
do składnia ofert na najem części ogrodzenia przynależnego do nieruchomości
położonej w Myszkowie przy ul. Pułaskiego 42 , z przeznaczeniem na umieszczania
banerów reklamowych.
1. Określenie przedmiotu ogłoszenia:
Przedmiotem ogłoszenia jest najem części powierzchni ogrodzenia przynależnego
do nieruchomości położonej w Myszkowie przy ul. Pułaskiego 42 , z przeznaczeniem
na umieszczania banerów reklamowych tj.:
od strony ul. Pułaskiego (licząc miejsce 1 od strony skrzyżowania ul. Pułaskiego i Wolności )
Miejsce 1
Miejsce 2
Miejsce 3
Miejsce 4
Miejsce 5
4 mb

4 mb

4 mb

4 mb

4 mb

od strony ul. Wolności (licząc miejsce 1 od strony skrzyżowania ul. Pułaskiego i Wolności )
Miejsce 6
Miejsce 7
Miejsce 8
Miejsce 9
Miejsce 10
4 mb

4 mb

4 mb

4 mb

4 mb

2. Termin wykonania zamówienia – od zawarcia umowy na okres od 1 roku do 3 lat.
3. Sposób uzyskania informacji dot. przedmiotu zamówienia:
Szczegółowe informacje dot. przedmiotu ogłoszenia można uzyskać osobiście
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Myszkowie, przy ul. Pułaskiego 6,
tel. 34 3159100, 728 211 319, e-mail:marta.bednarska-gil@powiatmyszkowski.pl
pracownikiem uprawnionym do kontaktów jest Pani Marta Bednarska-Gil
4. Wysokość czynszu z tytułu najmu:
Minimalna stawka miesięczna ryczałtu za najem miejsca 200,00 zł netto plus
podatek VAT w prawie przewidzianej stawce.
5. Zawartość oferty
Oferent składa propozycję czynszu nie niższego niż stawka minimalna określona
w punkcie 4 ogłoszenia w ofercie sporządzonej na załączonym formularzu
dla każdego miejsca z osobna. W przypadku złożenia kilku ofert na oznaczone

miejsce, umowa zostanie zawarta z oferentem, który zaproponował najwyższą
stawkę czynszu za miejsce.
Opis sposobu obliczenia czynszu do oferty:
- stawkę czynszu należy przedstawić za najem powierzchni za miesiąc w kwocie:
netto, podatek VAT, brutto
- cena ofertowa podana przez oferenta obowiązuje przez okres ważności umowy i
może podlegać waloryzacji.
Oferta powinna zostać podpisana zgodnie z zasadami reprezentacji właściwymi dla
oferenta. Oferta może zostać sporządzona i złożona przez pełnomocnika wraz
z dokumentem pełnomocnictwa udzielonego zgodnie z zasadami reprezentacji.
Zamawiający może wezwać do wykazania zasad reprezentacji. Oferent, który nie
wykaże, że oferta została sporządzona zgodnie z zasadami reprezentacji lub nie
przedstawi dokumentu pełnomocnictwa zostanie wykluczony a jego oferta
odrzucona.
6. Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się kryterium: wysokością stawki
miesięcznej czynszu za najem powierzchni;
7. Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:
Zamawiający wybierze jako najkorzystniejszą ofertę, która spełnia wszystkie
postawione wymagania udziału w postępowaniu oraz najkorzystniejszą ofertę
cenową.
8. Forma, miejsce i termin złożenia oferty:
- ofertę należy sporządzić w języku polskim na załączonym formularzu.
- ofertę należy wysłać pocztą elektroniczną na adres: marta.bednarskagil@powiatmyszkowski.pl w terminie do dnia 18.11.2020 r.
- oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed
jej otwarciem.
9. Przetarg może zostać zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert.
10. Warunki przetargu mogą być zmienione lub odwołane w każdym czasie w okresie
trwania postępowania.
11. Zamawiający będzie komunikował się z oferentami za pomocą poczty
elektronicznej. Oferenci winni wskazać w ofercie adres poczty elektronicznej
do korespondencji z Zamawiającym.
12. Przetarg może być unieważniony gdy nie złożono żadnej oferty spełniającej
wymagania udziału w postępowaniu lub złożone oferty zawierają błędy.
13. Zamawiający może żądać wyjaśnień do złożonych ofert w zakreślonym przez
siebie terminie. Oferent, który nie udzieli wyjaśnień zostanie wykluczony
z postępowania a jego oferta odrzucona.
14. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierającej: nazwę(firmę), siedzibę
i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano zostanie przekazana oferentom.
STAROSTA
Piotr Kołodziejczyk

