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OTWARTY KONKURS OFERT DLA KLUBÓW 

SPORTOWYCH GMINY DOPIEWO NA 

NAJEM POMIESZCZENIA Z PRZEZNACZENIEM NA BIURO  

znajdujące się w budynku hali sportowej GOSiR  

w Dopiewie  

Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dopiewie ogłasza otwarty 
konkurs ofert na najem pomieszczenia nr 3 (na biuro o powierzchni 12,6 m2)  
dla klubów sportowych zarejestrowanych w Gminie Dopiewo: 

Minimalny czynsz najmu będzie płatny z góry za cały okres najmu   
(18.03 – 31.12.2019 roku) w wysokości 120,00 zł (sto dwadzieścia złotych)  

+ należny podatek VAT.  
W czynszu zawarte są: 
- ogrzewanie pomieszczenia  

 
 

Pomieszczenie będzie możliwe do zagospodarowania od dnia 18 marca 
2019 roku.  

W przypadku, gdy współpraca z wybranym w drodze konkursu 
Oferentem, organizacja i prowadzenie przez niego działalności okaże się 
w ocenie Organizatora konkursu nienaganna,  

 
1. Termin składania ofert:  15 marca 2019 r.  do godziny 12.00. 

2. Oferty należy składać w biurze GOSiR Dopiewo, ul. Polna 1a 
 w godz. 8.00 – 12.00 w zamkniętej kopercie z adnotacją : 
 „Konkurs – wynajem pomieszczenia nr 3 ”  

 
II. Oferta powinna zawierać: 

 
1. Dane Oferenta- firmę lub imię i  nazwisko Oferenta, dokładny  adres  
Oferenta,  

2. Oferowaną cenę czynszu netto i brutto z tytułu najmu, 

3. Oświadczenie, że Oferent zapoznał się ze wskazanymi w ogłoszeniu 
warunkami,  i że przyjmuje je bez zastrzeżeń,  

4. Dane osób upoważnionych do reprezentowania istnieje możliwość 
przedłużenia umowy najmu maksymalnie na kolejne dwa lata, tj. 2 lata 

(rok 2020 i 2021) bez przeprowadzania konkursu. 
 
I. Termin i warunki składania ofert: 

Oferenta zgodnie  
z dokumentem rejestrowym, 

5. Aktualny dokument wskazujący status prawny Oferenta (zaświadczenie  

z CEIDG lub aktualny wydruk z KRS lub innego rejestru, a w  przypadku  spółki  
cywilnej - kserokopię  umowy  spółki  cywilnej). 
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III. Wybór oferty 

 

Konkurs ofert składa się z części jawnej i niejawnej: część jawna obejmuje 

otwarcie ofert, które nastąpi w siedzibie GOSiR Dopiewo  w dniu 15 marca 2019 
o  godz. 12.10. Z kolei część niejawna obejmuje wybór oferty, który nastąpi do 
dnia 18 marca 2019 r. w drodze konkursu.  

Przy wyborze oferty Komisja Konkursowa będzie brała pod uwagę zaoferowaną 

cenę. 

O wyniku postępowania konkursowego powiadamia się uczestników drogą 
pisemną. 

Organizator konkursu zawiadomi wybranego najemcę nieruchomości o miejscu  
i terminie zawarcia umowy najmu. Jeżeli osoba ustalona jako najemca  
nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie  podanym 

w zawiadomieniu, Dyrektor GOSiR-u Dopiewo zastrzega sobie prawo odstąpienia 
od zawarcia umowy. 

 

Pomieszczenia można oglądać od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 
14.00 po uprzednim zgłoszeniu: tel./fax  061 8148262 tel. Kom. 519 807 444 

 
 

Informacje o konkursie można uzyskać u menadżera GOSiR-u 

Jakuba Górczaka tel. 519 807 444 
 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji zastrzega sobie prawo zamknięcia 

konkursu bez wybrania którejkolwiek z ofert. 
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Regulamin  konkursu  ofert 

 ,,POMIESZCZENIE Z PRZEZNACZENIEM NA BIURO  

znajdujące się w budynku hali sportowej GOSiR  

w Dopiewie” 

1. Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dopiewie ogłasza otwarty 

konkurs ofert na najem pomieszczenia nr 3 (na biuro o powierzchni 12,6 m2) 

znajdującego się w budynku hali sportowej GOSiR-u w Dopiewie, przy ul. Polnej 

1a dla klubów sportowych zarejestrowanych w Gminie Dopiewo. 

2. Najem przewidziany jest  na okres  do 31.12.2019 roku. W przypadku, gdy 

współpraca z wybranym w drodze konkursu Oferentem, organizacja i prowadzenie 

przez niego działalności okaże się w ocenie Organizatora konkursu nienaganna, 

istnieje możliwość przedłużenia umowy najmu maksymalnie na kolejne dwa lata, 

tj. 2 lata (rok 2020 i 2021) bez przeprowadzania konkursuCzynsz  najmu ustalony  

będzie  w  formie  opłaty za cały okres najmu od 18 marca do 31 grudnia 2019 

roku. Do czynszu doliczany będzie podatek VAT według obowiązujących stawek. 

Stawka wywoławcza wynosi  120,00 zł netto plus  podatek  VAT (czynsz obejmuje 

prąd oraz ogrzewanie pomieszczenia). 

3. Materiały konkursowe, można pobrać ze strony www.gosir.dopiewo.pl lub 

otrzymać w siedzibie GOSiR Dopiewo. 

3.1.regulamin  konkursu 

3.2.formularz  oferty  konkursowej 

4. Oferty mogą składaćkluby sportowe zarejestrowane na terenie Gminy Dopiewo. 

Każdy z Oferentów może złożyć tylko jedną ofertę. 

Oferta powinna zawierać wypełniony formularz oferty konkursowej zawierający: 

- Dane Oferenta- firmę lub imię i  nazwisko Oferenta, dokładny  adres  Oferenta,  

- Oferowaną cenę czynszu netto i brutto z tytułu najmu, 

- Oświadczenie, że Oferent zapoznał się ze wskazanymi w ogłoszeniu warunkami i 

regulaminem, i że przyjmuje je bez zastrzeżeń, 

- Dane osób upoważnionych do reprezentowania Oferenta zgodnie z dokumentem 

rejestrowym, 

oraz dołączyć: 

  - Aktualny dokument wskazujący status prawny Oferenta (zaświadczenie  

z CEIDG lub aktualny wydruk z KRS lub innego rejestru, a w  przypadku  spółki  

cywilnej - kserokopię  umowy  spółki  cywilnej). 

-podpisaną klauzulę informacyjną 

Oferta nie spełniająca powyższych wymogów będzie przez Komisję Konkursową  

odrzucona. 

5. Oferty należy składać w biurze GOSiR Dopiewo, ul. Polna 1a do 15 marca 2019 r. 

do godziny 12.00 w zamkniętej kopercie z adnotacją : 

 „Konkurs – wynajem pomieszczenia nr 3 ” 

Oferent na prośbę otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty. Złożonej  

oferty nie można wycofać ani zmieniać. Oferty złożone po terminie nie będą  

brane pod uwagę. 

6. I etap konkursu jest jawny: publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 

15 marca 2019r. o godz.12:10 w biurze GOSiR Dopiewo, ul. Polna 1a. 

7. II etap konkursu jest niejawny: Komisja Konkursowa dokona wyboru oferty.  na 

podstawie zaproponowanej ceny. 

   Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą ceną. 

8. W przypadku równorzędności ofert, Komisja Konkursowa przeprowadzi dodatkowy 

przetarg  ustny.   

Osobą upoważnioną do kontaktów z Oferentami na temat konkursu jestJakub 
Górczak tel. 061 8148 262 tel kom. 519 807 444 

http://www.gosir.dopiewo.pl/
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KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy Państwa co 

następuje: 

 

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu 

i Rekreacji w Dopiewie, 62-070 Dopiewo, ul. Polna 1a. 

 

2) Przez Administratora został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym mogą się 

Państwo kontaktować elektronicznie wysyłając informację pod adres: 

gosir.iod@dopiewo.pl. 

 

3) Informujemy, że nie jesteście Państwo profilowani. 

 

4) Celem przetwarzania Państwa danych jest rozpatrzenie złożonej przez Państwa oferty 

świadczenia usług w ramach: Otwartego konkursu ofert klubów sportowych gminy 

Dopiewo na najem pomieszczenia z przeznaczeniem na biuro znajdującego się w hali 

sportowej GOSiR w Dopiewie.  

 

5) Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest art. 6 ust. 1 lit. b 

Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tj. niezbędność do wykonania 

umowy lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy. 

 

6) Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom lub organom uprawnionym na 

podstawie przepisów prawa. Państwa dane nie będą przekazywane innym odbiorcom 

poza tymi, o których mowa w zdaniu poprzednim. 

 

7) Państwa dane nie będą przekazywane poza EOG ani udostępniane organizacjom 

międzynarodowym. 

 

8) Okres przetwarzania Państwa danych osobowych wynosi 5 lat. 

 

9) Ponadto, informujemy, że mają Państwo prawo do: 

a) żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, 

b) sprostowania danych, 

c) żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez 

przedstawienie dodatkowego oświadczenia, 

d) usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania , 

e) wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych, 

f) przeniesienia Państwa danych osobowych, 

g) tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym 

przetwarzaniu i wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób wywiera 

istotny wpływ. 

 

10) W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych 

osobowych mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

 

11) Podanie danych jest warunkiem ważności oferty i ewentualnego zawarcia umowy. 

 

Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i 

sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich 

danych i prawie ich poprawiania. 

 

/data i podpis osoby, której dane osobowe są przetwarzane 

mailto:gosir.iod@dopiewo.pl
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