
Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji  

ogłasza 

publ i czny  I I I  prze targ  p i semny  nieograniczony  

na  najem lokalu   w  mie j scow ośc i  Pniewy  

na  okres  3  la t  
  
Lokal położony jest w Gminie Pniewy, obręb geodezyjny Pniewy, część działki 475/6, zapisana w 

księdze wieczystej KW 26156  prowadzonej przez Sąd w Szamotułach. Nieruchomość stanowi 

własność Gminy Pniewy. 

Przedmiotem najmu jest kawiarnia w pawilonie sportowym w Pniewach, ul. Konińska 9 , o 

powierzchni 120,41 m² 
Opis przedmiotu najmu: 
zaplecze baru, kuchnia, bar ze stałą ladą, 2x WC; kawiarnia posiada osobne  wejście i może 

funkcjonować  niezależnie od pawilonu sportowego, lokal znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie 

stadionu miejskiego, na którym rozgrywane są mecze ligowe miejscowej drużyny piłkarskiej. Lokal 

nie jest wyposażony w instalację CO (Najemca we własnym zakresie instaluje odbiorniki ciepła). 
Minimalna cena miesięcznego czynszu netto wynosi 4,00 zł/m² plus należny podatek VAT, 

mogąca być raz do roku waloryzowana   wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych 

ogłaszanych przez GUS.  
Kryterium wyboru najemcy jest oferowana najwyższa miesięczna stawka czynszu netto. 
Najemca dodatkowo zobowiązany jest do ponoszenia należnych podatków od nieruchomości, 

kosztów wywozu nieczystości stałych, dostawy energii elektrycznej, wody i ścieków. Za zużycie 

wody i ścieków, Najemca obciążany będzie przez Wynajmującego na podstawie wskazań 

podliczników zimnej i ciepłej wody wg stawek obowiązujących w Gminie Pniewy. 

Przeznaczenie lokalu:  
działalność gastronomiczno,usługowa,rozrywkowa 

Sprzedaż  alkoholu  możliwa jest po uprzednim uzyskaniu zgody Burmistrza Gminy Pniewy. 
Część jawna przetargu odbędzie się dnia 02 grudnia  2011 r. o godz. 11

00
 w siedzibie Ośrodka 

Sportu i Rekreacji w Pniewach, ul. Wolności 20, 62-045 Pniewy. 
Wysokość wadium Wynajmujący nie przewiduje pobierania wadium 
Złożone oferty powinny zawierać: 

-          imię, nazwisko i adres oferenta, 
-          datę sporządzenia oferty, 
-          oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez 

zastrzeżeń, 
-          propozycję wysokości czynszu, 
-          zakres i rodzaj prowadzonej na nieruchomości działalności, 
-          termin uruchomienie działalności, 
-          parafowany projekt umowy. 

  
Formularz ofertowy, druk oświadczenia oraz projekt umowy można odebrać w Ośrodku Sportu i 

Rekreacji w Pniewach,  albo pobrać ze strony internetowej www.osirpniewy.pl  
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Przetarg na najem lokalu – kawiarni w 

pawilonie sportowym” do dnia 02 grudnia  2011 r. włącznie do godz. 10.00  w siedzibie Ośrodka 

Sportu i Rekreacji bądź przesłać listem (oferta przesłana pocztą/kurierem musi trafić do Ośrodka do 

02.12.2011r do 10.00). 
Przetarg może się odbyć chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w 

niniejszym ogłoszeniu. 
  
Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji  zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania 

którejkolwiek z ofert. 
 

http://www.osirpniewy.pl/

