
Wałbrzych, 03.08.2021 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Park Wielokulturowy Stara Kopalnia zaprasza do złożenia ofert w formie

pisemnej na najem lokalu użytkowego - Klubu Muzycznego Montownia

o łącznej powierzchni 592,88 m2, w budynku B6, położonym przy

ul. Wysockiego 29 w Wałbrzychu, obręb 18 Biały Kamień, działka nr 218, KW

SW1W 00036337/1.

Lokalizacja i powierzchnia lokalu użytkowego do wynajęcia:

Wałbrzych, ul. Wysockiego 29. Lokal użytkowy Klub Muzyczny Montownia – Budynek B6.

Szkic położenia obiektu będącego przedmiotem przetargu określa załącznik Nr 1.

Wykaz wyposażenia zaplecza kuchennego określa załącznik Nr 2.

Łączna powierzchnia przedmiotu najmu wynosi 592,88 m2.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń, praw i roszczeń osób trzecich.

1. Opis lokalu:

Budynek, w którym znajduje się lokal użytkowy, będący przedmiotem pisemnego przetargu

nieograniczonego, wpisany jest do rejestru zabytków pod numerem 356/A/1-14/04, stanowi

element zabudowy historycznej Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia w Wałbrzychu

i podlega ochronie konserwatorskiej. Obiekt został poddany gruntownym pracom

remontowym i modernizacyjnym (celem przystosowania do nowej funkcji) w latach 2013 –

2014.

Organizator przetargu nakłada na oferenta obowiązek przeprowadzenia wizji lokalnej

przedmiotu przetargu – lokalu użytkowego – przed złożeniem oferty. Osobista wizja lokalna

lokalu będącego przedmiotem przetargu możliwa jest w dni robocze w godz. 8.00-16.00 po

uzgodnieniu telefonicznym z pracownikiem Działu Administracyjno-Organizacyjnego PWSK,

tel. 74 66 70 906 lub 74 66 70 907.

2. Przeznaczenie lokalu i sposób jego zagospodarowania:

Lokal użytkowy stanowiący przedmiot najmu przeznaczony jest do prowadzenia działalności

gastronomicznej - restauracji z obsługą kelnerską, mogącej także pełnić funkcję
kulturotwórcą i coworkingową. Najemca może organizować wydarzenia wpisujące się w

przedmiot działalności PWSK, po uprzednim uzgodnieniu terminu (w szczególności dotyczy

to koordynacji wydarzeń) z Wynajmującym.

3. Okres najmu.

Umowa najmu zostanie zawarta na czas nieokreślony.

Najemca przed rozpoczęciem działalności w lokalu uzyska wszelkie niezbędne pozwolenia

i badania.
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4. Miesięczna wywoławcza stawka czynszu najmu netto: 8,50 zł/m2. Stawka ta obejmuje

również najem wyposażenia. Stawka została ustalona na podstawie stawki za 1m2 = 8,50

zł, wynikającej z Zarządzenia Prezydenta Miasta Wałbrzycha Nr 478/2019 z dnia

27 czerwca 2019 roku.

Czynsz jest płatny z góry za każdy miesiąc, do 20. dnia każdego miesiąca.

5. Wysokość wadium ustala się na kwotę:

6 000 zł (słownie: sześć tysięcy 00/100 złotych). Warunkiem przyjęcia oferty będzie

dokonanie wpłaty wadium do dnia 20.08.2021 r. do godz. 11.00 na rachunek bankowy PW

Stara Kopalnia, ul. Wysockiego 29, 58-304 Wałbrzych, nr rachunku 38 1160 2202 0000 0004

9372 8277. Kserokopię dowodu wpłaty wadium należy dołączyć do oferty.

6. Pozostałe opłaty z tytułu najmu lokalu:

Do zaoferowanej miesięcznej stawki czynszu doliczony zostanie należny podatek VAT

w wysokości ustawowej. Stawka czynszu będzie corocznie waloryzowana z dniem 1 stycznia

każdego roku, o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok

poprzedzający waloryzację, ustalony na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu

Statystycznego ogłoszonego w Monitorze Polskim. Dzierżawca oprócz czynszu opłacać będzie

opłaty eksploatacyjne (w tym za energię elektryczną, cieplną, dostawę wody i odbiór

ścieków, wywóz odpadów).

7. Termin i miejsce składania pisemnych ofert:

Pisemne oferty w zamkniętych kopertach z napisem „Przetarg na najem lokalu użytkowego -

Klubu Muzycznego Montownia” należy składać w terminie do dnia 20.08.2021 r. do godz.

12.00, w sekretariacie Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia w Wałbrzychu, ul. Wysockiego

29, 58-304 Wałbrzych w budynku B3 Piętro I pok. 114. Możliwe jest też przesłanie ofert

drogą pocztową – decyduje data wpływu do siedziby instytucji. Nie dopuszcza się składania

ofert drogą elektroniczną.

8. Pisemne oferty powinny zawierać:

1) imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę firmy oraz adres siedziby, jeżeli oferentem

jest osoba prawna lub inny podmiot (dokument upoważniający do występowania

w imieniu osoby prawnej),

2) datę sporządzenia oferty,

3) zaświadczenie o wpisie do CEiDG lub aktualny odpis z KRS, potwierdzające okres

prowadzenia działalności gospodarczej zbieżnej z przedmiotem przetargu (min. 2 lata),

4) pisemne oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem prawnym i technicznym lokalu

i przyjmuje go bez zastrzeżeń,

5) pisemne oświadczenie, że oferent zapoznał się z ustalonymi zasadami, trybem

i warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń,

6) oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej w terenie,

7) koncepcję funkcjonowania wraz z prowadzeniem działalności gastronomicznej –

restauracji z obsługą kelnerską, a w szczególności:

a) proponowane godziny funkcjonowania lokalu;
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b) propozycję przykładowej oferty żywieniowej (menu) serwowanej przez Najemcę
w lokalu z obligatoryjnym ujęciem w ofercie dań obiadowych oraz pozostałych dań
 i przekąsek; Najemca powinien zabezpieczyć ofertę żywieniową w pełnym zakresie

godzin funkcjonowania restauracji,

c) inne istotne zdaniem oferenta dane mające wpływ na ocenę oferty, w tym propozycje

organizacji wydarzeń wpisujących się w działalność PWSK.

8) oferowaną miesięczną stawkę czynszu za najem,

9) kserokopię dowodu wpłaty wadium.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie do dnia 20.08.2021 r. do godz. 12.00 w siedzibie

PW Stara Kopalnia w Wałbrzychu, ul. Wysockiego 29. Koperta musi być oznaczona: “Przetarg

na najem lokalu użytkowego - Klubu Muzycznego Montownia w Parku Wielokulturowym

Stara Kopalnia”.

9. Kryteria oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty:

Rozpatrując złożone oferty organizator przetargu oceni:

1) A - koncepcję funkcjonowania przedmiotu najmu w okresie trwania umowy,

kryterium 20%.

Kryterium koncepcji funkcjonowania oceniane będzie w skali od 0 do 100 punktów. Po

uwzględnieniu wagi kryterium 20% maksymalna liczba punktów przyznana przez Komisję
nie może przekraczać 20 punktów. Komisja przetargowa przyzna oferentom punkty na

podstawie złożonych ofert. Oceniając oferty w tym kryterium komisja weźmie pod

uwagę:

a) menu przygotowane o wysokiej jakości surowce, uwzględniające produkty sezonowe,

wyroby lokalne, uwzględniające propozycje dla dzieci, wegetarian, potrawy

bezglutenowe,

b) dłuższy czas funkcjonowania lokalu, uwzględniający święta, wydarzenia,

sezonowość,

c) atrakcyjną aranżację wnętrza, w szczególności nawiązująca do specyfiki miejsca,

d) propozycje organizacji wydarzeń wpisujących się w działalność PWSK.

Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie mniej punktów. Każdej następnej ofercie

przyznawana będzie ilość punktów proporcjonalnie mniejsza wynikająca ze wzoru:
liczba punktów oferty badanej x 100 x 20% = A, gdzie A – oznacza liczbę punktów za kryterium

liczba punktów najwyższa

2) B - oferowaną miesięczną stawkę czynszu za najem, kryterium 80%,

Kryterium stawki czynszu oceniane będzie w skali punktowej od 0 do 100 punktów. Po

uwzględnieniu wagi kryterium 80% maksymalna liczba punktów do uzyskania w tym

kryterium wyniesie 80 punktów. Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie mniej

punktów. Każdej następnej ofercie przyznawana będzie ilość punktów proporcjonalnie

mniejsza wynikająca ze wzoru:
stawka czynszu oferty badanej x 100 x 80% = B, gdzie B – oznacza liczbę punktów za kryterium

stawka czynszu najwyższa

Oceny ofert dokona KOMISJA PRZETARGOWA, powołana przez organizatora przetargu.
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W przypadku nieuzyskania minimum 10 punktów w kryterium A (koncepcji funkcjonowania)

oferta nie podlega dalszej ocenie.

10. Warunki wstępne uczestnictwa w przetargu:

1) wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 6 000 zł (słownie: sześć tysięcy 00/100

złotych), na rachunek Park Wielokulturowy Stara Kopalnia, ul. Wysockiego 29, 58-304

Wałbrzych, nr 38 1160 2202 0000 0004 9372 8277 do dnia 20.08.2021 r. do godz. 11.00.

Wadium wpłacone przez oferenta, który wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet

czynszu za najem. Pozostałym oferentom wadium zostanie zwrócone.

2) Doświadczenie (min. 2 lata) w prowadzeniu działalności gospodarczej zbieżnej z

kierunkiem działalności do której przeznaczony jest obiekt, będący przedmiotem

przetargu, opisanej w ust. 2.

11. Termin i miejsce otwarcia ofert:

1) Oferty zostaną otwarte dnia 23.08.2021 r. o godz. 12.00 w siedzibie PW Stara Kopalnia w

Wałbrzychu, ul. Wysockiego 29, w Sali konferencyjnej w budynku administracji (B3).

2) Przetarg zostanie rozstrzygnięty do dnia 30.08.2021 r. Rozstrzygnięcie przetargu będzie

miało charakter niepubliczny.

12. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy:

Wadium ulegnie przepadkowi, jeżeli oferent, który wygra przetarg uchyli się od zawarcia

umowy najmu w terminie 30 dni od daty jego rozstrzygnięcia.

13. Szczegółowe Informacje Dotyczące Przetwarzania Danych Osobowych Przez Park

Wielokulturowy Stara Kopalnia W Wałbrzychu

Niniejszą informację otrzymał Pan / Pani w związku z obowiązkami określonymi w art. 13 rozporządzenia 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) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r. L 119/1).

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

Administrator Danych
Osobowych (ADO)

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Park Wielokulturowy –
Stara Kopalnia w Wałbrzychu.
Można się z nami skontaktować w następujący sposób:
● listownie na adres: ul. Wysockiego 29, 58-304 Wałbrzych
● przez e-mail: sekretariat@starakopalnia.pl
● telefonicznie: +48 74 667 09 00.

Inspektor Ochrony Danych Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Inspektor to osoba, z którą
można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania
danych osobowych oraz korzystania z przysługujących praw związanych z
przetwarzaniem danych. Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób:
● listownie na adres: ul. Wysockiego 29, 58-304 Wałbrzych
● przez e-mail: iod@starakopalnia.pl.

Cele przetwarzania
Pani/Pana danych
osobowych

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w związku z uczestnictwem w
przetargu.

Podstawa prawna
przetwarzania Pani/Pana
danych osobowych

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
b i lit. f RODO (przetwarzanie danych jest niezbędne w związku z
uczestnictwem w przetargu).
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Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało
brakiem możliwości uczestnictwa w przetargu.

Okres przechowywania
Pani/Pana danych
osobowych

Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do
przeprowadzenia postępowania przetargowego, dochodzenia lub ochrony
roszczeń związanych z postępowaniem przetargowym, do celów archiwalnych i
przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów prawa
dotyczących archiwizowania danych.

OdbiorcyPani/Pana danych
osobowych

Upoważnieni Pracownicy Parku Wielokulturowego – Stara Kopalnia w
Wałbrzychu, podmioty świadczące na rzecz Administratora w związku z
przetargiem powierzenia przetwarzania danych osobowych usługi doradcze m.
in Kancelaria Radcy prawnego, windykacyjne, usługi pocztowe oraz podmioty
uprawnione do uzyskiwania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
powszechnie obowiązujących.

Pani/Pana prawa związane
z przetwarzaniem danych
osobowych

Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych
osobowych:
● prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
● prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
● prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
● prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
● prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
Aby skorzystać z powyższych praw, proszę o kontakt z Inspektorem Ochrony
Danych (dane kontaktowe powyżej).

Pani/Pana Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego
podejmowania decyzji ani do profilowania.

Prawo wniesienia skargi W przypadku nieprawidłowości przy przetwarzaniu Pani/Pana danych
osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.

14. Ustalenia dodatkowe:

Dodatkowe informacje można będzie uzyskać w Dziale Administracyjno-Organizacyjnym PW

Stara Kopalnia w Wałbrzychu przy ul. Wysockiego 29, bądź pod numerem telefonu 74 667 09

06 lub 74 667 09 07 od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00.

Przetarg uznany zostanie za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli:

1) organizator przetargu uzna, że żadna ze złożonych ofert nie spełnia warunków

określonych w niniejszym ogłoszeniu,

2) na przetarg nie wpłynie żadna oferta.

15. Zastrzeżenie:

PW Stara Kopalnia w Wałbrzychu z siedzibą przy ul. Wysockiego 29, 58-304 Wałbrzych,

zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, zmiany jego warunków, oraz zamknięcia

przetargu (w tym z powodu braku zgody właściciela obiektu) bez wybrania którejkolwiek z

ofert, również z innych powodów niż wymienione w niniejszym ogłoszeniu bez konieczności

podawania uzasadnienia.

Dyrektor
Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia

w Wałbrzychu

-/-
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Jan Jędrasik
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