OFERTA PRZETARGOWA NA DZIERŻAWĘ TERENÓW PRZYCMENTARNYCH W ŁOWICZU NA
WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH w dniach 21.10.2013r. - 8.11.2013r.
Kategoria – przetarg
Ogłaszający - Łowicki Ośrodek Kultury
Przedmiot - dzierżawa części pasa drogowego ul. Blich / od ul. Seminaryjnej do wschodniego ogrodzenia
cmentarza/ o pow. ok. 3670 m2 , stanowiącego część działki oznaczonej numerem ewidencyjnym: 1378 na okres od
21.10.2013 r. do 8.11.2013 r.;
- części pasa drogowego ul. Tuszewskiej i ul. Mickiewicza / od południowego ogrodzenia cmentarza do północnego
ogrodzenia cmentarza/ o pow. ok. 1.460 m2 , stanowiącego część działek oznaczonych numerem
ewidencyjnym:3202/13, 3202/113, 3201/2, 3201/113, 3200/2, 3200/113, 3198/1, 3188/2, 3188/113, 3188/111, 7042
na okres od 21.10.2013 r. do 8.11.2013 r.;
- części pasa drogowego ul. Mickiewicza / od ścieżki przy północnym ogrodzeniu cmentarza w kierunku
ul.Prymasowskiej do kiosku handlowego, chodnik przy zatoce parkingowej oraz zatoka parkingowa/, część pasa
drogowego ul.Tuszewskiej, /od ul.Topolowej do zatoki manewrowej ul.Asnyka/, część pasa drogowego
ul.Topolowej / od ul.Tuszewskiej do ul.Asnyka/, część pasa drogowego ul.Asnyka / od ul.Topolowej do budynku
posesji przy ul.Topolowej nr 36 / o powierzchni ok.900 m2.,stanowiących część działek oznaczonych numerem
ewidencyjnym: 7042, 3138,3139,6489 na okres jednego dnia tj. 1.11.2013 r.
Opis przedmiotu - dzierżawa terenów pod organizację miejsc parkingowych i drobnych punktów handlowych w
czasie Wszystkich Świetych w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz obsługi użytkowników ruchu, z
możliwością poddzierżawiena osobom trzecim w/w nieruchomości gruntowych.
Obowiązki dzierżawcy- współdziałanie z Komenda Powiatową Policji w Łowiczu, przestrzeganie wymogów
sanitarnych, porządkowych i p.poż, ustawienie toalet przenośnych typu TOI-TOI w liczbie umożliwiającej sprawną
obsługę użytkowników, całodobowy dozór nieruchomości gruntowych.
Ulica - Podrzeczna 20
Miasto - 99-400 Łowicz
Powiat – łowicki
Województwo – łódzkie
Państwo – Polska
Telefon - 46 837-40-01
Język kontaktu – polski
Miejsce i termin składania ofert - Oferty w formie pisemnej można składać osobiście lub listownie w terminie do
dnia 27 września do godz. 15:00 w siedzibie Łowickiego Ośrodka Kultury w Łowiczu, w zamkniętej kopercie z
dopiskiem „ Oferta na dzierżawę terenów cmentarnych w czasie Wszystkich Świętych 2013 " /osoba
odpowiedzialna Janina Wawrzyn/ Ofertę złożoną po wyznaczonym terminie zwraca się bez otwierania.
Miejsce i termin otwarcia - otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 września o godz. 15.30 w Łowickim Ośrodku Kultury
ul. Podrzeczna 20
Wymagania - Do składania ofert upoważnione są osoby fizyczne i prawne prowadzące działalność handlową i inną,
posiadające ważne zezwolenie na handel. Oferta powinna zawierać:

1. Imię i nazwisko składającego lub nazwę firmy
2. Adres
3. Wysokość kwoty brutto, jaką oferent przeznacza na rzecz organizatora w zamian za uzyskanie dzierżawy
terenów cmentarnych
Oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany jest do wpłaty na konto ŁOK
100% sumy w ciągu 7 dni od podpisania umowy. O terminie i miejscu podpisania umowy oferent zostanie
powiadomiony odrębnym pismem.
Jeżeli wybrany oferent w ciągu 1 tygodnia nie podpisze umowy z organizatorem i nie wpłaci wyznaczonej kwoty
zostanie wykluczony z dalszego udziału.
Jeżeli oferent wycofa się z umowy po dokonaniu wpłaty, kwota wpłacona nie zostanie zwrócona, a umowa na
obsługę zaproponowana zostanie drugiemu z listy oferentowi z najwyższą proponowaną kwotą.
Organizator zastrzega sobie prawo unieważnienia wyboru ofert bez podania przyczyn.

