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Zaproszenie do skladania ofert 

W zwii:jzku I planowanym wydzieriawieniem terenu pod zapewnienie handlu i obstugi dla publicznoSc1 
bio(qcej udziat w imprezie plenerowej pod naZWq "Powitanie Lata 2019", zaplanowanej na dzieri 15 czerwca 2019 

roku, Gmina Baboszewo zaprasza do ztoienia afert na: DzierZaw~ terenu pod stoisko handlowe z artykutami 
przemyslowymi. 
1. Szcleg6towe warunki wynajmu. 

1.1. Przedmiotem wynajmu jest plac pod stoiska handlowe z artykutami przemysfowymi 0 tqcznej 

powierzchni okafo 100 m 2 podzielonej na 3 stoiska hand lowe oraz maksymalnie 3 indywidualne stoiska z 
balonami na hel: 
a) Stoisko J - 0 wymiarach 9x6 m (9 metrow bieiqcych stoiska handlowego), zlokalizowane od strony ulicy 

Warszawskiej przy strefie " Aktywne dziecko", w sklad ktorego wchodzq zabawki takie jak np. torebki, 
plecaezki, okulary, lalki, miski, banki mydlane, pilki, dzieci~ea biiuteria oraz swiecqee gadiety, balony itp. 
b) Stoisko II ~ 0 wymiaraeh 3x6 (3 metry bieiqce sto iska handlowego) - zlokalizowane od wejscia od uliey 
Przemyslowej po prawej stronie, w sklad kt6rego wchodzq zabawki takie jak np. torebki , plecaczki, okulary, 

lalki, miski, banki mydlane, pilki, dzieciE;:ca biiuteria oraz swiecqee gadiety, balony itp. 
c) Stoisko 111 - 0 wymiarach 3x6 (3 metry bie;~ce stoiska handlowego), w sklad ktorego wehodz~ pozostale 
produkty hand lowe m.in. biiuteria sztIJczna i srebrna 
d) Stoisko IV - indywidualne stoisko z balonami na hel- pE;:czek balonow ~ maksymalnie 3 p~czki w 
obszarze przeznaczonym na handel artykulami przemyslowymi w uzgodnieniu z Wydzieriawiajqcym. 

1.2. Przewidywana liezba uczestnik6w imprezy plenerowej pn. "Powitanie Lata 2019" - okoto 1000 os6b. 
Wymaga siE;:, aby ezas oczekiwania uczestnikow na ustug~ nie przekraczal 10 minut. 

1.3. Ogolna charakterystyka terenu: Powierzchnia plaeu wyznaczonego pod dzieriawE;: z dost~pem dla 

przybylej publicznosei okolo 100 m'. 
1.4. Infrastruktura teehniezna po stronie Zamawiajqcego: 

1.4.1. Nawierzchnia trawiasta na gruncie dobrze pochtaniajqeym wody opadowe. 

1.4.2. Teren oswiet lony, posiadajqcy przyiqcze energetyczne 0 maksymalnej mocy przesylowej 80 
kW, rozdzielonej na ilosc punkt6w poboru, uzgodnionq z Wykonawcq. 

1.4.3. Dost~pne miejsca siedz~ce przy stolaeh biesiadnyeh dla okafo 1000 os6b. 
1.4.4. Dost~pne przenosne toalety typu Ta l Tal W ilosci 17 sztuk oraz zasobnik i wody w ilosci 3 
sztuk. 
1.4.5. Teren w trakcie imprezy patrolowany i ochraniany, zgodnie z wymogami zawartymi w 

ustawie z dnia 20 marca 2009 r. 0 bezpieczenstwie imprez masowych (Oz.U. z 2018 r. paz. 1870, z 
pOin. zm. ). 

2. Termin obowiilzywania dzieriawy. 
2.1. Od godz. 9.00 w dniu 15.06.2019 do godz. 12.00 w dniu 16.06.2019r., tj.: 

2.1.1. Udost~pnienie placu w eelu ustawienia stoisk od dn ia 15.06.2019 ad godziny 9.00. 

2.1.2. Moiliwosc rozpocz~cia sprzedaiy: godzina 14.00 dnia 15.06.2019 roku. Gotowosc do 
rozpocz~cia sprzeda;y: godzina 16.00 dnia 15.06.2019 roku. 
2.1.3. Moiliwosc zakonczen ia sprzedaiy i rozpocz~cia demontaiu stoisk. 

2.1.3.1. Dla cz~sci I, II, III ~ rozpoez~eie demontaiu najwczesniej od godz. 1.00 
16.06.2019; zakonczenie demonta;u do godz. 12.00 16.06.2019 
2.1.3.2. Dla cz~sei IV - rozpocz~eie demonta;u najwczesniej od godz. 23 .00 15.06.2019 

3. Opis warunk6w udziatu w post~powaniu. 
Do postE;:powania mogCl przystqpic osoby fizyczne, prawne, jednostki organizacyjne nieposiadajqce 
osobowosci prawnej, ktore spelniajCl na st~pujqce warunki: 



3.1. Posiadaj4 uprawnienia do wykonywania okreslonej dziafalnosci lub czynnosci, jezeli ustawy nakfadaj4 
obowi4zek posiadania takich uprawnien, tj., 54 dopuszczeni do obrotu gospodarczego i prowadz4 
dziafalnose gospodarcz4 w zakresie przedmiotu zamowienia. 
3.2. Akceptuj4 warunki zawarte we wzorze umowy dzieriawy, stanowi4cej Zaf4cznik nr 1 do niniejszego 
Zaproszenia do skladania ofert. 

3.3. Zapewniaj4 wyposaienie stoisk zgodnie z wymaganiami Wydzierzawiaj4cego zawartymi w pkt 1. 
4. Wykaz oswiadczen i dokument6w, jakie maj'l dostarczyc Wykonawca . 

4.1. Wypefniony formularz ofertowy wedfug zal4cznika nr 2. 
5. Opis sposobu przygotowania ofert. 

5.1. Oferta winna bye napisana w je:zyku polskim, na komputerze lub czytelnymi drukowanymi literami oraz 
podpisana przez osobe: upowainionq do reprezentowania Wykonawce: na zewn4trz. 
5.2. Ofert~ naleiy z/oiye na formularzu ofertowym, ktorego wzor stanowi zal4cznik nr 2. 
5.3. Wydzieriawiaj4cy nie dopuszcza wprowadzania zmian i poprawek do zapisow tresci wzoru umowy, 
Zaproszenia do sktadania ofert oraz innych dokumentow przez niego przygotowanych. 
5.4. Ozieriawca moie z/ozye oferte: na jedno lub wie:cej stoisk okreslonych w pkt 1 ustalaj¥ cen~ dla 
kaidego stoiska odre:bnie (wpisuj'lc w odpowiednie miejsce formularza). 

6. Opis sposobu obliczenia proponowanej stawki dzieri.awy. 
6.1. Stawke: dzieri awy na leiy wyliczye przy naste:puj'lcych zaloieniach: 

stawka wywofawcza wynosi: 
6.1.1. Dla stoiska 1- 1000 zt brutto za dzieriawe: przedmiotowego terenu 
6.1.2. Dla stoiska 11- 300 It brutto za dzieriawe: przedmiotowego terenu 
6.1.3 . Dla stoiska 11 1- 300 zf brutto za dzieriawe: przedmiotowego terenu 
6.1.4. Dla stoiska IV - 50 zt brutta za jeden p~czek balonow na hel 

6.2. Minimalne Post4pienie wynosi: 
6.2.1. Dla stoiska 1-100 z! 
6.2.2. Dla stoiska 11- 50 z! 
6.2.3. Dla stoiska 11 1- 50 z! 
6.2.4. Dla staiska IV - 5 zt 

7. Warunki pfatnosci. 
7.1. Sposobem wyboru oferty przez Zamawiajqcego be:dzie najwyzsza zaproponowana cena przez 
Oferenta . 
7.2. W przypadku ztoienia przez Oferentow ofert z identyczn'l stawkct dzieriawy, Zamawiajqcy ma 
prawo dokonae ustnej licytacji lub poprosic a dodatkowe oferty od oferentow, ktorzy ztozyli 
najkorzystniejsze oferty. 
7.3. Oferta b~dzie rozpatrywana odr~bnie dla kaidego stoiska . 
7.4. Na podstawie umowy zawartej z Dzierzawcq zostanie wystawiona faktura VAT. 
7.5. Wynagrodzenie pla tne be:dzie na rachunek bankowy Wydzierzawiajqcego Bank sp6fdzielczy w 
P!ansku Oddzia! w Babaszewie 57 8230 0007 0005 6300 2000 0001 w terminie najpoiniej do dnia 5 
czerwca 2019 r. 

8. Istotne dla stron postanowienia, kt6re zostan'l wprowadzone do tresci zawieranej umowy w sprawie dzieriawy. 
8.1. Umowa na dzieriawe: zostanie zawarta zgodnie z za i 'lczonym wzorem umowy, stanowi ctcym zal4cznik 
nr 1 do niniejszego Zaproszenia. 

9. Ustalenia koricowe. 
9.1. Zamawiajctcy zastrzega sobie prawo do: 

9.1.1. Przeprowadzenia rozmow z Oferentami przed wyborem oferty i zawarciem umowy. 
9.1.2. Uniewaznienia poste:powania bez pod ania przyczyny. 

10. Miejsce i termin zfoienia oferty. 
10.1. Oferte: z proponowanq stawk'l za dzierzawe: brutto, naleiy zloiyc w opisanej i zamknie:tej ko percie: 
"O/erta na dzieriawt: terenu pod stoisko hand/owe z artykulami przemysfowym;" w kancelarii ogolnej 
Urze:du Gm iny w Ba boszewi e, znajdujqcym si e: holu gt6wnym parteru budynku lub przeslac na adres : Gmina 
Baboszewo, ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo w terminie do 27 maja 2019 roku do godziny 12.00. 

Zalqczniki: 
Nr 1 - wz6r umowy 
Nr 2 - formularz ofertowy 
Nr 3 - plan terenu imprezy 

w~ 
mgr ini. BOgd~etruJZeWSkl 


