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Łódź, dn. 4 marca 2016 r. 

Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi, ul. Konstantynowska 8/10, 94-303 Łódź, ogłasza konkurs na 

wydzierżawienie powierzchni 1886 m2, utwardzonej trylinką, zlokalizowanej w Łodzi, na terenie 

Lasu Łagiewnickiego, w rejonie dawnej ul. Bażanciej na zachód od ul. Skrzydlatej, zgodnie z lokalizacją 
i w granicach przedstawionych na mapie, stanowiącej załącznik 1, na potrzeby prowadzenia płatnego, 
leśnego parkingu niestrzeżonego. Przedmiotowa powierzchnia znajduje się w sąsiedztwie kompleksu 
rekreacyjnego „Arturówek” w granicach działek geodezyjnych nr 1/2, 1/3, 1/4, 6/7 i 6/24 w obrębie 
geodezyjnym B-13. 
 

I. TERMIN ZAGOSPODAROWANIA  POWIERZCHNI I OKRES UMOWY 

Termin zagospodarowania: kwiecień 2015 r. 
Termin trwania umowy dzierżawy:   na okres do 3 lat 
 

II. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE 

Oferenci biorący udział w konkursie zobowiązani są do spełnienia ogólnych warunków konkursu, 
tj. prowadzenia zarejestrowanej działalności gospodarczej na terenie województwa łódzkiego, 
zobowiązania się do prowadzenia własnej działalności w przedmiotowym zakresie na terenie 
oddawanym w dzierżawę za pośrednictwem niniejszego konkursu, wizji lokalnej na oddawanym 
w dzierżawę terenie i zapoznanie się z warunkami technicznymi przed złożeniem oferty, niezalegania 
z opłatą podatków i składek na ubezpieczenie społeczne oraz wpłacenia wadium w wysokości 
trzykrotności oferowanej stawki miesięcznego czynszu dzierżawy terenu. 
 
Wadium, wnoszone w pieniądzu, należy wpłacać przelewem na rachunek bankowy: 

Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi, ul. Konstantynowska 8/10, 94-303 Łódź 

67 1560 0013 2312 6179 3000 0009 
z dopiskiem:  
Wpłata z tyt. wadium w konkursie pn.: „wydzierżawienie powierzchni na terenie Zarządu Zieleni 
Miejskiej w Łodzi, w Wydziale Leśnictwo Miejskie”. 
 
Kwota wadium musi być wniesiona na rachunek bankowy Organizatora przed upływem terminu 
składania ofert. 
 

Oferent zobowiązany jest sprawdzić dokładnie warunki lokalizacyjno-techniczno-kosztowe 
przedmiotu konkursu pod kątem wymogów dla swojej planowanej działalności oraz wymogów 
prawa, a ewentualne niezgodności pomiędzy stanem faktycznym a wymogami obciążają w całości 
przyszłego Dzierżawcę. 
 

III. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW WYMAGANYCH DO ZŁOŻONEJ OFERTY 

Formularz ofertowy wraz ze stosownymi oświadczeniami (wzór stanowi zał. Nr 2) – wypełniony  
i podpisany przez Oferenta. 

 

IV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Oferent jest związany warunkami oferty do czasu zawarcia umowy dzierżawy lub odwołania, 

unieważnienia konkursu. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu bez podania przyczyn. 
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V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

1. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. 

2. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej (pismem maszynowym, 

komputerowym lub czytelnym ręcznym), w języku polskim, podpisaną przez osobę 

uprawnioną/upoważnioną do reprezentowania Oferenta. 

3. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszych warunków Konkursu i zawierać dane 

określone w Formularzu Ofertowym (wzór stanowi zał. Nr 2). 

4. Proponuje się, aby wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami były kolejno 

ponumerowane i złączone w sposób trwały oraz każda strona była podpisana przez osobę 

uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta, przy czym co najmniej na 

pierwszej i ostatniej stronie oferty podpis był opatrzony pieczęcią imienną Oferenta. 

Pozostałe strony mogą być parafowane. 

5. Wszelkie poprawki lub zmiany w treści oferty muszą być parafowane własnoręcznie 

i datowane przez osobę podpisującą ofertę. 

6. Oferent winien umieścić ofertę w nieprzejrzystej, zapieczętowanej kopercie, w sposób 

gwarantujący zachowanie poufności treści oferty oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do 

terminu otwarcia ofert, zaadresowanej na adres Organizatora Konkursu, opatrzonej nazwą, 

dokładnym adresem Oferenta oraz oznaczonej w następujący sposób: 

Oferta na 
 konkurs ofert pn. 

„wydzierżawienie powierzchni na terenie Zarządu Zieleni Miejskiej w Łodzi, w Wydziale  
Leśnictwo Miejskie” 

oraz 
„nie otwierać przed terminem otwarcia ofert, tj. przed 29 marca 2016 r.” 

 

7. Konsekwencje nieprawidłowego złożenia oferty lub jej niewłaściwego oznakowania ponosi 

Oferent. 

8. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

9. Dodatkowych informacji udziela w zakresie merytorycznym Pan Jarosław Białek – Naczelnik 

Leśnictwa oraz Pan Sławomir Pietrzak – Leśniczy obchodu Łagiewniki - tel. (42) 659-02-49 

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1. Miejsce i termin składania ofert 

Oferty konkursowe z zaproponowanymi stawkami w skali jednego miesiąca netto plus 
podatek VAT należy umieścić w kopercie oznaczonej w sposób opisany w punkcie V i złożyć 
do dnia 29 marca 2016 r., do godz. 13:00, w Sekretariacie Zarządu Zieleni Miejskiej w Łodzi. 
Do oferty należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do 
ewidencji działalności gospodarczej. 
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2. Miejsce i termin otwarcia ofert 

Miejsce otwarcia ofert:  siedziba Organizatora Konkursu, tj. 
Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi, ul. Konstantynowska 8/10, 94-303 Łódź, budynek 
administracyjno-gospodarczy - I piętro, pokój 23 . 
Termin:  29 marca 2016 r., godz. 13:30 
 
Oferenci mogą być obecni podczas publicznego otwarcia ofert. Członek Komisji Konkursowej 
ogłosi publicznie pełne nazwy  i adresy wszystkich Oferentów oraz zaoferowane przez nich 
miesięczne kwoty  za wydzierżawienie powierzchni 1886 m2 na prowadzenie parkingu. 
W celu dokonania wyboru Dzierżawcy Komisja rozpatrująca oferty będzie mogła prosić 
oferentów o uzupełnienie, bądź wyjaśnienie treści ofert oraz prowadzić dalsze negocjacje 
z wybranymi oferentami. 
Protokół o zamknięciu prac Komisji z końcowym wynikiem Konkursu zostanie umieszczony na 
stronie internetowej http://bip.zzm.lodz.pl/. Informacja o wybranym oferencie zostanie 
pisemnie podana do wiadomości wszystkich uczestników konkursu. 

 

VII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ORGANIZATOR KONKURSU BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ PRZY 

WYBORZE OFERT ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT 

 

1. Kryteriami oceny ofert w niniejszym konkursie są: 

 

Lp Oferta na dzierżawę powierzchni 

% udziału 

kryterium w 

ogólnej ocenie 

 

1 

 
czynsz dzierżawny-cena jednostkowa brutto za dzierżawę  

powierzchni /miesiąc 
100 % 

 
Oferowane stawki należy przestawić w formacie: 

Cn + VAT = Cb, 
gdzie: 
Cn – czynsz dzierżawny-cena jednostkowa netto za dzierżawę  powierzchni /miesiąc, 
Cb – czynsz dzierżawny-cena jednostkowa brutto za dzierżawę  powierzchni /miesiąc, 
UWAGA! 
Nie wyznacza się kwoty minimalnej czynszu dzierżawnego. 
 

2. Dzierżawca powierzchni zobowiązany będzie do indywidualnego rozliczenia zobowiązań 

dotyczących podatku od nieruchomości, wynikających z faktu prowadzenia działalności 

gospodarczej na przedmiotowym terenie. 

3. W ramach ponoszenia kosztów wywozu nieczystości i odpadów komunalnych Dzierżawca 

będzie obciążany przez Wydzierżawiającego dodatkową kwotą miesięczną, wynikającą 

z odrębnych przepisów. 

4. Oceny ofert dokona Komisja Konkursowa w składzie: 

- Jarosław Białek  – Naczelnik Leśnictwa Miejskiego, 
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- Elżbieta Świderska – Kierownik Działu Organizacji i Administracji, 
- Jan Maśliński - inspektor w Dziale Organizacji i Administracji, 
- Sławomir Pietrzak – Leśniczy obchodu Łagiewniki w Leśnictwie Miejskim. 

 
VIII.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA PARKINGU 

1. Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi odstępuje od określania godzin i terminów bezpośredniego 

nadzoru nad parkingiem, pozostawiając to do rozstrzygnięcia Dzierżawcy w zależności od 

natężenia ruchu. Jednakże Dzierżawca zobowiązany będzie do codziennego utrzymania 

porządku i czystości na terenie parkingu bez względu na ilość parkowanych pojazdów. 

W okresie zimowym, tj. od 1 października do 31 marca roku następnego, Dzierżawca 

zobowiązany jest do odśnieżania miejsc parkingowych oraz utrzymania przejazdu na 

istniejącej w obrysie parkingu drodze leśnej. 

2. Na wydzielonym do parkowania terenie utwardzonym trylinką ustala się 40 miejsc płatnego 

parkowania. Dzierżawca zobowiązany jest do nie udostępniania miejsc do parkowania poza 

obszarem utwardzonym trylinką oraz zapewnienia ochrony przed parkowaniem na terenie 

w sąsiedztwie parkingu. 

3. Wydzierżawiający przekaże teren parkingu w dniu zawarcia umowy. 

4. Wydzierżawiający zobowiązuje się usuwać bezzwłocznie na pisemny wniosek Dzierżawcy 

zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia, jakie będą powodowane przez drzewa w obszarze 

parkingu. 

5. Dzierżawca zobowiązany będzie: 

• udostępniać miejsca parkingowe jedynie dla pojazdów osobowych o ciężarze całkowitym 

do 3,5 t; 

• wydzielić i oznakować miejsca dla osób niepełnosprawnych; 

• dokonać ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu świadczonych usług oraz 

okazać Wydzierżawiającemu dowód ubezpieczenia w terminie do 14 dni od daty zawarcia 

umowy; 

• wydawać zalecenia dla kierowców pojazdów korzystających z parkingu w zakresie utrzymania 

sprawności ruchu wewnętrznego i dostępności dla ruchu dróg leśnych, szczególnie w okresie 

suchej aury stwarzającej zagrożenie pożarowe. Dawna ulica Bażancia na odcinku od ulicy 

Skrzydlatej do dawnej ulicy Krasnoludków, jako droga pożarowa, musi zachować stałą 

przejezdność dla samochodów ciężarowych; 

• utrzymywać na bieżąco czystość i porządek usuwając własnym kosztem i staraniem wszelkie 

nieczystości w granicach wyznaczonego obszaru parkingu i w jego otoczeniu o szerokości 20 

m od zewnętrznych granic  dzierżawionego obszaru utwardzonego trylinką; 

• wystawić i udostępnić w okresie letnim na własny koszt przenośną kabinę WC dla osób 

korzystających z parkingu wraz z zapewnieniem wywozu nieczystości i utrzymaniem jej 

w należytym stanie; 

• konserwować i utrzymywać w należytym stanie wszystkie elementy zagospodarowania 

parkingu; 
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• wystawić i utrzymywać na własny koszt tablicę informacyjną zawierającą informacje na temat 

wysokości pobieranych opłat i zasad ich pobierania oraz stwierdzenie, że parking jest 

parkingiem niestrzeżonym; 

• wystawić 6 sztuk koszy na śmieci oraz wyznaczyć i wyposażyć miejsca do wyrzucania śmieci, 

a w szczególności gaszenia papierosów przez osoby korzystające z parkingu; 

• informować na bieżąco o przypadkach dewastacji i naruszenia mienia Wydzierżawiającego, 

a w szczególności o występujących zagrożeniach bezpieczeństwa pożarowego oraz 

bezpieczeństwa ludzi i ich mienia, w tym także alarmowania Państwowej Straży Pożarnej, 

Policji lub Straży Miejskiej w przypadku zaistnienia bezpośrednich zagrożeń; 

• przeciwdziałać niszczeniu i dewastacji roślin, a przede wszystkim chronić drzewa przed 

zniszczeniem lub uszkodzeniem przez parkujące pojazdy; 

• wykonywać drobne naprawy i konserwacje mienia Wydzierżawiającego w obszarze parkingu 

na podstawie wspólnych uzgodnień. 

 
6. Wydzierżawiający ma prawo do naliczania kar umownych z tytułu ustalonego protokołem 

niewykonania ww. obowiązków- w wysokości 50 zł za każdorazowe naruszenie tych 

obowiązków - nie więcej jednak niż 500 zł w jednym miesiącu. 

 
IX. PRAWA DOTYCZĄCE DZIERŻAWCY 

Dzierżawca  ustali stawki za parkowanie samochodów we własnym zakresie i będzie pobierał 

pożytki dla siebie z tego tytułu. 

X.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

Oferent, z którym zostanie podpisana przedmiotowa umowa dzierżawy, będzie zobowiązany 
do wpłacenia na wskazany rachunek bankowy Organizatora-Wydzierżawiającego kaucji 
w wysokości trzykrotnego czynszu dzierżawy, przed podpisaniem umowy dzierżawy. Kwota 
zabezpieczenia, o której mowa wyżej, podlega zwrotowi w chwili zakończenia/rozwiązania 
umowy, wraz z oprocentowaniem proporcjonalnym do oprocentowania bankowego konta, 
na którym ww. kaucja będzie zdeponowana przez Wydzierżawiającego. Zwrot zabezpieczenia 
(dzień wymagalności) następuje w dniu zakończenia obowiązywania/rozwiązania umowy, 
o ile Oferent-Dzierżawca uregulował wszystkie należności terminowo. 
Oferent może złożyć wniosek o przeksięgowanie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy. 

 
XI. POSTANOWIENIA DODATKOWE 

1. Wyłoniony w konkursie Oferent-Dzierżawca przed podpisaniem umowy najmu dostarczy 

Organizatorowi- Wydzierżawiającemu kopię aktualnej polisy OC. 

2. Oferent-Dzierżawca będzie pobierał pożytki z parkingu według ustalonych przez siebie 

stawek opłat za parkowanie. 

3. Udostępnienie niniejszych Warunków Konkursu następuje na stronie internetowej 

Organizatora Konkursu: http://bip.zzm.lodz.pl/ oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibie 

Organizatora – Zarządu Zieleni Miejskiej w Łodzi (ul. Konstantynowska 8/10). 
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4. Organizator Konkursu zastrzega sobie zmianę lub odwołanie ogłoszenia bez podania 

przyczyny. Organizatorowi Konkursu przysługuje prawo zamknięcia niniejszego Konkursu bez 

wybrania którejkolwiek z ofert. 

5. W przypadku, gdy wybrany Oferent wycofa się i nie podpisze umowy, traci wniesione 

wadium, a Komisja Konkursowa może wybrać Oferenta, który spełnił wszystkie warunki 

i uzyskał kolejne miejsce w wynikach końcowych. 

 
XII. ZAŁĄCZNIKI 

 
1. Załącznik nr 1 – lokalizacja powierzchni oddawanej w dzierżawę, 

2. Załącznik nr 2 – wzór Formularza Ofertowego, 

3. Załącznik nr 3 – projekt umowy. 


