Sudół, 19 kwietnia 2018r.
ZAPYTANIE OFERTOWE NR AT.260.8.2018
Zamawiający:
Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim, Sudół 135a,
27-400 Ostrowiec Św., teł. 41330 45 50, www.muzeumostrowiec.pl,
e-mail: sekretariat@krzemionki.info
II.
Przedmiot zamówienia:.
Oferta na wynajem powierzchni i prowadzenie działalności polegającej na sprzedaży usług
gastronomicznych, pamiątek, wydawnictw związanych z muzealnictwem, archeologią, historią i
turystyką.
III.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Muzeum dysponuje powierzchnią w budynku obsługi ruchu turystycznego na terenie Muzeum
Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki, Sudół 135a.
Po wynajęciu od Muzeum ww. powierzchni oferent będzie zobowiązany do prowadzenia działalności
polegającej na sprzedaży:
 usług gastronomicznych w ramach tzw. małej gastronomii tj. kawa, herbata, napoje, słodycze,
ciasta, kanapki, lody oraz,
 pamiątek, wydawnictw związanych z muzealnictwem, archeologią, historią i turystyką na
następujących zasadach:
- wykorzystywania powierzchni wyłącznie do ww. celów,
- doposażenie na własny koszt lokalu w meble i urządzenia do prowadzenia działalności,
- otwierania lokalu w godzinach pracy Muzeum,
- utrzymanie czystości i porządku na terenie wynajmowanej powierzchni,
- przestrzegania przepisów ochrony p.poż., bhp, Sanepidu
- utrzymanie w czystości toalety bezpośrednio ulokowanej przy kawiarni,
- wywóz nieczystości na własny koszt,
- rozliczenie za wodę i odprowadzenie ścieków wg licznika zużycia wody,
- rozliczania się ze zużycia energii wg wskazao urządzeo pomiarowych,
- pamiątki i wydawnictwa przeznaczone do sprzedaży muszą byd związane z działalnością Muzeum,
a przed ich rozpowszechnianiem uzyskad akceptację upoważnionego pracownika Muzeum,
- Muzeum zapewnia oferentowi bezpłatne miejsce parkingowe oraz możliwośd dostarczania towaru
do lokalu,
- Oferent nie może powierzyd prowadzenia działalności innemu podmiotowi.
IV.
Dodatkowe informacje:
Oferent, po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu, ma możliwośd dokonania wizji w lokalu.
V.
Realizacja umowy:
Realizacja umowy dzierżawy nastąpi od 1 maja 2018 do 31 grudnia 2019 roku.
VI.
Warunki wymagane od Oferentów i dokumenty, jakie mają dołączyć:
- Parafowany wzór umowy,
- Wypełniony formularz ofertowy z zadeklarowaniem całkowitej kwoty dzierżawy brutto na cały
okres realizacji umowy,
VII.
Miejsce i termin składania ofert:
1. Oferty należy składad w zaklejonej kopercie w sekretariacie Muzeum Archeologicznego
i Rezerwatu Krzemionki, Sudół 135a, 27-400 Ostrowiec Św., 27 kwietnia 2018 roku do godz. 11:00.
2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 27 kwietnia 2018 r., a wynik wyboru oferty zostanie
upubliczniony na stronie internetowej www.bip.muzeumostrowiec.pl oraz na tablicy ogłoszeo w
Muzeum
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienid lub wycofad swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądad od oferentów wyjaśnieo dotyczących treści
złożonych ofert.
I.

6. 0 wyborze najkorzystniejszej oferty zadecyduje deklarowana kwota za wynajem lokalu.
7. Z oferentem, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę sporządzona zostanie umowa najmu.
8. Wynajmujący dopuszcza możliwośd dogodnego dla obydwu stron ustalenia terminów płatności
czynszu przez Najemcę.
9. Dodatkowych informacji udziela Dyrektor Muzeum, tel. 41 330 45 50.
VIII.
Załączniki:
- Formularz ofertowy,
- Wzór umowy najmu.

