
OŚRODEK SPORTU I REKREACJI 
m. st. Warszawy w Dzielnicy Śródmieście 

00-625 Warszawaul. Polna 7A

ZAPRASZA DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE OFERT NA:
WYNAJEM POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ Z  PRZEZNACZENIEM DO USTAWIENIA AUTOMATÓW 

DO SPRZEDAŻY CIEPŁYCH NAPOJÓW l/LUB Z  PRZEKĄSKAMI I ZIMNYMI NAPOJAMI

I. ORGANIZATOR KONKURSU
Ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Śródmieście.

II. MIEJSCE PRZEPROWADZENIA KONKURSU
Konkurs zostanie przeprowadzony w siedzibie Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście m.st. 
Warszawy, 00 -625 Warszawa przy ul. Polnej 7A.

III. PRZEDMIOT KONKURSU, LOKALIZACJA
1. Przedmiotem konkursu jest wynajem powierzchni użytkowej z przeznaczeniem do ustawienia 
1 lub 2 sztuk automatów do sprzedaży ciepłych napoi (kawa herbata itp.) i / lub z przekąskami i zimnymi 
napojami (do 2m2 powierzchni łącznie) wraz z przyłączeniem do zasilenia.
2. Budynek: Ośrodka Sportu i Rekreacji
2. Automaty do sprzedaży napojów gorących muszą być wyposażone w zbiorniki na wodę (nie ma 
możliwości podłączenia do instalacji wodociągowej).
3. Wszystkie urządzenia vendingowe powinny posiadać wysoką klasę energooszczędności oraz estetyczny 
wygląd.
4. Rok produkcji automatów nie może być wcześniejszy niż 2017 r.
5. Okres na jaki zostanie zawarta umowa najmu - 1 2  miesięcy.
6. Prawa i obowiązki stron umowy najmu precyzuje projekt umowy stanowiący załącznik nr 1 
do niniejszego ogłoszenia.

IV. MINIMALNA CENA MIESIĘCZNEGO CZYNSZU ZA 1 - AUTOMAT WYZNACZONEGO PRZEZ 
WYNAJMUJĄCEGO TO: 750,00 ZŁ./NETTO.

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowanie oferty.
2. Oferta musi być napisana w języku polskim oraz podpisana przez osobę do tego upoważnioną.
3. Oferta powinna zawierać;
a) nazwę adres, numer wpisu do KRS/CEIDG, NIP, REGON, numer telefonu i adres poczty elektronicznej 
Oferenta, datę sporządzenia oferty, wysokość miesięcznej stawki czynszu najmu powierzchni pod 1 lub 2 
automaty w kwocie brutto, rok produkcji automatów przewidzianych do zainstalowania w obiekcie 
organizatora konkursu wraz z fotografią.
b) oświadczenie, że Oferent zapoznał się z warunkami konkursu określonymi w ogłoszeniu i projekcie 
umowy oraz, że przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.

4. Do oferty należy załączyć pełnomocnictwo do jej podpisania (jeśli dotyczy).
5. Aktualny dokument dopuszczający do obrotu prawnego właściwego w zakresie objętym konkursem 
(odpis właściwego rejestru, np. KRS, CEIDG),



6. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie. Oznakowanie koperty powinno zawierać:
a) nazwę i adres organizatora konkursu,
b) nazwę i adres Oferenta;
c) dopisek: „OFERTA NA WYNAJEM POWIERZCHNI". Nie otwierać przed data : 29. 12. 2022 r., 
godz. 10.00.

7. Wzór formularza ofertowego stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia.

VI . INNE INFORMACJE ISTOTNE DLA UCZESTNIKÓW KONKURSU.
1. Termin i miejsce składania ofert
Ofertę należy składać w Sekretariacie Ośrodka Sportu i Rekreacji piętro I w zamkniętej kopercie 
w terminie do dnia : 27.12.2021 r., do godz. 10.00 drogą pocztową lub osobiście.
Koperta powinna być zaadresowana do Zamawiającego na adres:

Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście 
ul. Polna 7A 

00 - 625 Warszawa

oraz powinna być oznaczona następująco:
Konkurs ofert n a :

Najem powierzchni na ustawienie automatu do sprzedaży

Termin otwarcia ofert -  29.12.2022 r. godz. 10.00...

2. Termin związania ofertą 7 dni
3. Kryteria oceny ofert: najwyższa kwota netto za wynajęcie powierzchni.
4. Sposób kontaktowania się z Wynajmującymi.
Do bezpośredniego kontaktowania się z najemcami, upoważnieni są Radosław Sokół -  tel. 22 8253860 
wew. 3

VII. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
1. Do rozstrzygnięcia konkursu wystarczy jedna ważna oferta.
2. W przypadku złożenia przez podmioty dwóch lub większej liczby ofert zawierających tę samą, 
najkorzystniejszą cenę, konkurs zostanie rozstrzygnięty po ponownym złożeniu ofert przez te podmioty 
w terminie określonym przez organizatora.
3. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do nie rozstrzygnięcia konkursu.
4. Wyniki konkursu obowiązują po ich zatwierdzeniu przez Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy 
Śródmieście.
5. O wyborze najkorzystniejszej oferty lub braku rozstrzygnięcia, Oferenci zostaną powiadomieni 
na stronie internetowej www.osir-polna.pl lub mailowo (poprzez przesłanie skanu pisma).

VIII. WYJAŚNIENIA
1. Oferent powinien przed złożeniem oferty zapoznać się z miejscem świadczenia usługi.

Załączniki:
1) Projekt umowy
2) Wzór formularza ofertowego

http://www.osir-polna.pl

