Warszawa, 18.08.2015 r.

Ośrodek Sportu i Rekreacji
m. st. Warszawa w Dzielnicy Ochota
ul. Nowowiejska 37b
ogłasza konkurs ofert

na wynajem powierzchni użytkowej (2 tory niecki basenowej) pływalni sportowej
obiektu OSiR Ochota przy ul. Rokosowskiej 10, w celu organizacji zajęć sportowo –
rekreacyjnych typu aqua aerobik.
Terminy wynajmu:
2 razy w tygodniu (poniedziałek, czwartek) w godzinach 20:30-21.30*
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
*Ilość godzin może ulec zwiększeniu w zależności od wolnych terminów posiadanych przez OSiR Ochota.

Termin obowiązywania umowy: 01.09.2015-30.06.2016 r.
Dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem "Konkurs ofert – Adua
aerobik" do 26.08.2015 r. do godz.10.00, w sekretariacie Ośrodka Sportu i Rekreacji m.
st. Warszawa w Dzielnicy Ochota przy ul. Rokosowskiej 10,
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.08.2015 r. o godz. 10.15. w sali konferencyjnej.
O wyniku konkursu oferenci zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną.
W konkursie mogą brać udział oferenci, których oferty zawierać będą:
1. Imię, nazwisko i adres lub nazwę i siedzibę Oferenta.
2. Aktualne dokumenty uprawniające do prowadzenia działalności gospodarczej.
3. Proponowaną stawkę za wynajem jednego toru na jedną godzinę, nie mniejszą
niż 150,00 zł brutto.
Kryterium wyboru oferty jest w 100% cena.
Istnieje możliwość wizytacji obiektu po wcześniejszym umówieniu terminu.
Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać bezpośrednio w OSiR Ochota przy
ul. Rokosowskiej 10 lub pod nr telefonu 22 572 90 70 – osoba kontaktowa Pani
Katarzyna Czerwonko.
Dyrektor OSiR zastrzega możliwość unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.

FORMULARZ OFERTOWY
Nazwa i adres Oferenta:………………………………………………………….…………….
Adres korespondencyjny;………………………………………………………………..……..
Tel………………………………….. fax…………………….e-mail…………………………..
Regon…………………………………...……..NIP……………………………………………
Adres e-mail do korespondencji ……………………..…..@.....................................................
Osoba do kontaktu…………………………………………Tel. komórkowy…………………

W nawiązaniu do ogłoszenia o konkursie ofert z dnia 18.08.2015 r. na wynajem powierzchni
użytkowych w obiekcie Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Ochota przy
ul. Rokosowskiej 10 w Warszawie:
I.
II.
III.

Oświadczam, że spełniam warunki udziału niniejszym w postępowaniu.
Zobowiązuję się do prowadzenia działalności obligatoryjnej wskazanej w niniejszym
ogłoszeniu.
Proponuję stawkę ………….………. zł brutto za wynajem 1 toru na 1 godzinę (słownie
……………………………………………………………………. złotych).

.................................
(miejscowość)

……………….. 2015 r.
(data)

……………………………………………
(Podpis i pieczątka imienna osoby/osób
upoważnionych do reprezentowania Oferenta)

