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L6di, dn.18 listopada 2015 r.

Zarzqd Zieleni Miejskiej w todzi, ul. Konstantynowska 8/IO, 94-309 L6di, ogfasza konkurs na

wydzierZawienie powierzchni 1885 m2, utwardzonej trylinkq, zlokalizowanej w todzi, na terenie Lasu
tagiewnickiego, w rejonie dawnej ul. Ba2anciej na zach6d od ul. Skrzydlatej, zgodnie z lokalizacjq i w granicach
przedstawionych na mapie, stanowiqcej zafqcznik 1, na potrzeby prowadzenia pfatnego, le6nego parkingu
niestrze2onego' Przedmiotowa powierzchnia znajduje siq w sqsiedztwie kompleksu rekreacyjnego Artur6wek
w granicach dziafek geodezyjnych nr r/2, L/3, !/4,6/7 i 6/24 w obrqbie geodezyjnym B-13.

I. TERMIN ZAGOSPODAROWANIA POUEBZEHNLI QKRES UMOWY

Termin zagospodarowania: grudzie6 2015 r.
Termin trwania umowy dzieriawy: na okres do 3 lat

II. WARUNKI UDZIAIU W KONKURSIE

Oferenci biorqcy udziat w konkursie zobowiqzani sq do spelnienia o96lnych warunk6w konkursu,
tj' prowadzenia zarejestrowanej dziafalno5ci gospodarczej na terenie wojew6clztwa f6dzkiego, zobowiqzania
siq do prowadzenia wtasnej dzialalno6ci w przedmiotowym zakresie na terenie oddawanym w dzier2awq za
poSrednictwem niniejszego konkursu, wizji lokalnej na oddawanym w dzier2awq terenie i zapoznanie siq
z warunkami technicznymi przed zlo2eniem oferty, niezalegania z optatq podatk6w i skfadek na ubezpieczenie
spoleczne oraz wpfacenia wadium w wysokodci dwukrotnosci oferowanej stawki miesiqcznego czynszu
dzier2awy terenu.

wadium, wnoszone w pieniqdzu, nale2y wplacai przelewem na rachunek bankowy:

VarzEd Ziele n i M iejskiej w todzi, u l. Konsta ntynowska g I tO, 94-g}g L6di
67 L560 0013 23L2 6L79 3000 0009

z dopiskiem:
Wplata z tyt. wadium w konkursie pn.:,,wydzieriawienie powierzchni na terenie ZarzEdu Zieleni Miejskiej
w todziw Wydziale- LeSnictwo Miejskie",

upfuwem terminu skladania
ofert.

Oferent zobowiqzany jest
przedmiotu konkursu pod kqtem

sprawdzii dokladnie warunki lokalizacyjno-techniczno-kosztowe

a ewentualne niezgodno5ci
Dzier2awcq.

Formularz ofertowy wraz ze

i podpisany przez Oferenta.

ilt.

IV. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

L. Oferent jest zwiqzany warunkami

uniewa2nienia konkursu.

,,,.!la swojej planowanej dzialalnoSci oraz wymog6w prawa,
rrl ym a wymogami obrciq2ajq w catoSci przysztego

tii,6:Wiedc2eniami

oferty do czasu zawarcia umowy dzier2awy lub odwotania,
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2' Organizator zastrzega sobie prawo do uniewa2nienia konkursu bez podania przvczyn.

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

Oferent moie zlo2y( tylko jednq ofertq,

ofertq sklada siq pod rygorem niewa2noSci w formie pisemnej (pismem maszynowym,
komputerowym lub czytelnym rqcznym), w iqzyku polskim, podpisanq przez osobq
uprawnionq/upowa2nionq do reprezentowania Oferenta.

Tre56 oferty musi odpowiadai treSci niniejszych warunk6w Konkursu i zawierac dane okredlone
w Formularzu Ofertowym (wz6r stanowi zaf. Nr 2).

Proponuje siq, aby wszystkie zapisane strony oferty wraz z zalqcznikami byfy kolejno ponumerowane i
zlqczone w spos6b trwafy oraz ka2da strona byla podpisana przez osobq uprawnionq do skfadania
o6wiadczef woli w imieniu oferenta, przy czym co najmniej na pierwszej i ostatniej stronie oferty
podpis byl opatrzony pieczqciq imiennq Oferenta. Pozostate strony mogq by6 parafowane.

wszelkie poprawki lub zmiany w treici oferty muszE byi parafowane wfasnorqcznie
i datowane przez osobq podpisujqcq ofertq.

oferent winien umiedcii ofertq w nieprzejrzystej, zapieczqtowanej kopercie, w spos6b gwarantujqcy
zachowanie poufnoSci tredci ofertY oraz zabezpieczajEcy jej nienaruszalno66 do terminu otwarcia
ofert, zaadresowanej na adres Organizatora Konkursu, opatrzonej nazwq, dokladnym adresem
Ofe re nta oraz oznaczo nej w nastqpujqcy spos6b:

Oferta na
konkurs ofert pn.

,,wydzieriawienie powierzchni na terenie ZarzqduZieleni Miejskiej w todziw Wydzial+
LeSnictwo Miejskie,,

oraz

,,nie otwierad przed terminem otwarcia ofert, tj. przed t7 grudnia 2O!5 r."

Konsekwencje nieprawidfowego zlo2enia oferty lub jej niewtaSciwego oznakowania ponosioferent.

izto2eniem oferty.
:..14:i'
.a..ti.:

Pan Jaroslaw Biafek - Naczelnik LeSnictwa
oraz Pan Sfawomir - tel. (a2) 6s9-02-49

1. Miejsce itermin skladania ofert

5.

7.

''l:lil:
'aJ.



2.

oferty konkursowe z zaproponowanymi stawkami w skali jednego miesiqca netto plus podatek VAT
nale2y umiescii w kopercie oznaczonej w spos6b opisany w punkcie v i zloiyedo dnia t5 grudnia 2015r', do godz. 15.00, w sekretariacie zarzqdu Zieleni Miejskiej w torlzi. Do oferty naleiy dolqczyi
aktualny odpis z wla6ciwego rejestru lub zaSwiadczenie o wpisie do ewidencji dziatalnoSci
gospodarczej.

Miejsce i termin otwarcia ofert

Miejsce otwarcia ofert: siedziba Organizatora Konkursu, tj.
zarzqdzieleni Miejskiej w todzi, ul. Konstantynowska BlLo, g4-gog L6di, budynek administracyjno-
gospodarczy - | piqtro, pok6j 23 .

Termin: 17 grudnia 2Ot5 r.,godz. 14.00

oferenci mogq byi obecni podczas publicznego otwarcia ofert. czfonek Komisji Konkursowej ogfosi
publicznie pefne nazwy i adresy wszystkich oferent6w oraz zaoferowane przez nich miesiqczne kwoty
za wydzier2awienie powierzchni 1gg6 mt na prowadzenie parkingu.
w celu dokonania wyboru Dzier2awcy Komisja rozpatrujqca oferty bqdzie mogla prosii oferent6wo uzupelnienie, bqdl wyjaSnienie treSci ofert oraz prowadzii dalsze negoclacle z wybranymi
oferentami.
Protok6l o zamknigciu prac Komisji z kofcowym wynikiem Konkursu zostanie umieszczony na stronie
internetowej http://bip.zzm'lodz.pl/. Informacja o wybranym oferencie zostanie pisemnie podana do
wiadomo6ci wszystkich uczestnik6w konkursu.

1.1 Kryteriami oceny ofert w niniejszym konkursie sq:

tp Oferta na dzieriawq powierzchni
%udzialu kfierium

w og6lnej ocenie

t
czvnsz dzier2awny-cena jednostkowa brutto za dzier2awq
powierzchni/miesiqc L00%

Cn - czynsz dzier2awnyrcene
Cb - czynsz dzier2awny-[6ni'

*,"'

zer.diljjli2awq powie rzch n i /m ies iqc,':::: jrl ll\

,za diierlawq powierzcl"rni /m iesiresrqc,



zgodnie zZalqcznikiem Nr 1 - tereny przewidziane na miejsca postojowe, tj. 0,33 zl x 1gg6m2 = 622,3g
zl+ 23 % VAT czyli 765153 zl za miesiEc

r'2 Dzier2awca powierzchni zobowiqzany bqdzie do indywidualnego rozliczenia zobowiqza6 dotyczqcych
podatku od nieruchomoSci, wynikajqcych z faktu prowadzenia dziafalnoSci gospodarczej na
przedmiotowym terenie oraz ponoszenia koszt6w utrzymania terenu, w szczeg6lnoSci wywozu
nieczystoSci i odpad6w komunalnych.

2. Oceny ofert dokona Komisja Konkursowa w skladzie:

- Ewelina Wr6blewska - Zastqpca Dyrektora ds. Finansowych i Administracyjnych
- Jaroslaw Biafek - Naczelnik LeSnictwa Miejskiego
- El2bieta Swiderska - Kierownik Dziafu organizacji iAdministracji
- Bo2ena R62ycka- specjalista w Dziale organizacji i Administracji

VIII. WYMAGANIA DOTYCZACE FUNKOONOWANTA PARKINGU

1'. Zarzqd Zieleni Miejskiej w todzi odstqpuje od okreSlania godzin i termin6w bezpo5redniego nadzoru
nad parkingiem, pozostawiajqc to do rozstrzygniqcia Dzier2awcy w zale2noSci od natq2enia ruchu.
Jednak2e Dzier2awca zobowiqzany bqdzie do codziennego utrzymania porzqdku i czystoSci na terenie
parkingu bez wzglqdu na ilodd parkowanych pojazd6w. W okresie zimowym tj. od 1 paldziernika do 3t
marca roku nastqpnego, Dzier2awca zobowiqzany jest do od5nie2ania miejsc parkingowych oraz
utrzymania przejazdu na istnieiqcej w obrysie parkingu drodze leSnej.

2' Na wydzielonym do parkowania terenie utwardzonym trylinkq ustala siq 40 miejsc platnego
parkowania' Dzier2awca zobowiqzany jest do nie udostqpniania miejsc cJo parkowania poza obszarem
utwardzonym trylinkq oraz zapewnienia ochrony przed parkowaniem na terenie w sqsiedztwie
parkingu.

3. wydzier2awiaiqcy przeka2e teren parkingu w dniu zawarcia umowy.

4. wydzier2awiajqcy zobowiqzuje siq usuwai bezzwlocznie na pisemny wniosek Dzier2awcy zagro2enia
bezpieczedstwa ludzi i mienia, jakie bqdq powodowan e pruezdrzewa w obszarze parkingu.

5. Dzier2awca zobowiqzany bqdzie:

dla pojazd6w osobowych o ciq2ilrze catkowitym do 3,5 t.

dokonai ubei l3if{tufu Swiadczonych usfug oraz okazal
Wydzier2awiajqcemu, d={{$  dniod daty zawarcia umowy.

. wydawai zalecenia rd,la

sprawno6ci ruchu

ciq2arowych.

:6w pojazd6w korzystaiqcych z parkiingu w zakresie utrzymania
i dostqpno5ci dla ruchu d169 leSnych, szczeg6lnie w okresie suchej

a

a

t

udostqpniai miejsca par

wydzielii i oznakowai m.
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utrzymywad na bie2qco czysto5i i porzqdek usuwajqc wlasnym kosztem i staraniem wszelkie
nieczystoSci w granicach wyznaczonego obszaru parkingu i w jego otoczeniu o szerokojci 20 m od
zewnetrznych granic dzier2awionego obszaru utwardzonego trylinkq.
wystawid i udostqpnid w okresie letnim na wtasny koszt przeno6nq kabinq WC dla os6b korzystajqcych
z parkingu wraz z zapewnieniem wywozu nieczysto6ci i utrzymaniem jej w nale2ytym stanie.
skladai deklaracje do Urzqdu Miasta todzi o wysokoSci opfaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi i dokonywai regularnych platnoSci na konto Urzqdu Miasta todzi.
konserwowai i utrzymywai w nale2ytym stanie wszystkie elementy zagospodarowania parkingu.

wystawii i utrzymywai na wlasny koszt tablicq informacyjnq zawierajqcq informacje na temat
wysokoSci pobieranych oplat i zasad ich pobierania oraz stwierdzenie, 2e parking jest parkingiem
niestrze2onym.

wystawii 5 sztuk koszy na Smieci oraz wyznaczyi i wyposa2y6 miejsca do wyrzucania 6mieci, a w
szczeg6lnoSci gaszenia papieros6w przez osoby korzystajqce z parkingu.

informowai na bie2qco o przypadkach dewastacji i naruszenia mienia Wydzier2awiajqcego,
a w szczeg6lnoSci o wystqpujqcych zagro2eniach bezpieczedstwa po2arowego oraz bezpieczefistwa
ludzi i ich mienia, w tym tak2e alarmowania Pafstwowej Stra2y Po2arrrej, Policji lub Stra2y Miejskiej
w przypadku zaistnienia bezpoSrednich zagro2e6.

przeciwdziafai niszczeniu i dewastacji roSlin, a przede wszystkim chroni6 drzewa przed zniszczeniem
lub uszkodzeniem przez parkujqce pojazdy.

wykonywad drobne naprawy i konserwacje mienia Wydzier2awiajqcego w obszarze parkingu
na podstawie wsp6lnych uzgodnie6.

6. Wydzier2awiajqcy ma prawo do naliczania kar umownych z tytulu ustalonego protokolem
niewykonania ww. obowiqzk6w- w wysoko6ci 50 zf za ka2dorazowe naruszenie tych obowiqzk6w - nie
wiqcej jednak ni2 500 zl w jednym miesiqcu.

IX. PRAWA DOTYCZACE DZTERZAWCY

Dzier2awca ustali stawki za parkowanie samochod6w we wlasnym zakresie i bqdzie pobieral po2ytki dla
siebie z tego tytufu.

X. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZ\TEGO WYKONANIA UMOWY

Oferent, z kt6rym zostanj umowa dzier2awy, bqdzie zobowiqzany do
wplacenia na wskazany
dwukrotnego
o kt6rej mowa
z oprocentowaniem proporcj r do oprocentowania bankowego konta, na kt6rym ww. kaucja
bqdzie zdeponowana przez Wydzier2awiajqcego. Zwrot zabezpieczenia (dzie6 wymagalno6ci)
nastqpuje w dniu zakodczenia obowiqzywaniafrozwiqzania urnow\f, o ile Oferent-Dzier2awca
uregulowaf wszystkie nale2noSci terminowo.
Oferent mo2e zlo2yi wniosek o przeksiqgowanie
wykonania umowy.

na poc:zet zabezpieczenia nale2ytego
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XI. POSTANOWIENIA DODATKOWE

L Wyfoniony w konkursie Oferent-Dzier2awca przed podpisaniem umowy najmu dostarczy
Organizatorowi- Wydzier2awiajqcemu kopiq aktualnej polisy OC.

Oferent-Dzier2awca bqdzie pobierat po2ytki z parkingu wedlug ustalonych przez siebie stawek opfat za

parkowanie.

Udostqpnienie niniejszych Warunk6w Konkursu nastepuje na stronie internetowej Organizatora
Konkursu: http://bip.zzm.lodz.pll oraz na tablicach ogloszed w siedzibie Organizatora - ZarzEdu
Zieleni Miejskiej w todzi (ul. Konstantynowska 8h0l,.

Organizator Konkursu zastrzega sobie zmianq lub odwolanie ogtoszenia bez podania przyczyny.

Organizatorowi Konkursu przystuguje prawo zamkniqcia niniejszego Konkursu bez wybrania
kt6rejkolwiek z ofert.

W przypadku, gdy wybrany Oferent wycofa siq i nie podpisze umowy, traci wniesione wadium,
a Komisja Konkursowa mo2e wybrai Oferenta, kt6ry spelnil wszystkie warunki i uzyskal kolejne
miejsce w wynikach kofcowych.

xil. zAtAczNtKl

L Zalqcznik nr 1- lokalizacja powierzchnioddawanej w dzier2awq,

2. Zalqcznik nr 2 - wz6r Formularza Ofertowego,

3. ZalEcznik nr 3 - projekt umowy.

4.

5.
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