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Regulamin  konkursu  ofert na 
,, NAJEM TRAWIASTEGO BOISKA PIŁKARSKIEGO 

ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W DOPIEWIE PRZY UL. POLNEJ WRAZ  
Z TRYBUNAMI ORAZ POMIESZCZENIAMI GOSPODARCZYMI” 

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

konkurs ofert na najem trawiastego boiska piłkarskiego znajdującego się  

w Dopiewie przy ul. Polnej wraz z trybunami oraz pomieszczeniami gospodarczymi 

(nr 3 i nr 1), znajdującymi się w magazynie przy boisku 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 konkursu 

3. Czynsz  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  550 zł netto plus   

podatek  VAT. 

4. Materiały konkursowe można otrzymać w siedzibie GOSiR Dopiewo. 

4.1.regulamin  konkursu 

4.2.formularz  oferty  konkursowej 

5. Oferty mogą składać kluby 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). 

- podpisana klauzulę informacyjną 

 Oferta nie spełniająca powyższych wymogów będzie przez Komisję 

Konkursową odrzucona. 

6. Oferty należy składać w biurze GOSiR w Dopiewie, ul. Polna 1a do 15 marca 2019 

r. do godziny 12.00 w zamkniętej kopercie z adnotacją : 

„Konkurs – najem boiska piłkarskiego wraz z trybunami  

i pomieszczeniami gospodarczymi” 

Oferent na prośbę otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty. Złożonej  

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

brane pod uwagę. 

7. 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. 

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

w terminie do dnia 18.03.2019 na podstawie zaproponowanej ceny. 

   Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą ceną. 

9. W przypadku równorzędności ofert, Komisja Konkursowa przeprowadzi dodatkowy 

przetarg ustny.   

 


