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MOSIR.3000.21.01.01.2021.KKCA 

 

Kędzierzyn-Koźle, dnia 15.09.2021 r.  r. 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

na wynajem powierzchni w budynku Kędzierzyńsko-Kozielskiego Centrum Aktywności Wodne oKKo  

przy ul. Mostowej 1 w Kędzierzynie-Koźlu, pod dwa automaty do sprzedaży zimnych napojów i przekąsek. 

 

Nazwa i adres zamawiającego: 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Koźlu, al. Jana Pawła II 29, 47-220 Kędzierzyn-Koźle. 

 

1. Tryb udzielenia zamówienia: 

Art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 

2019 oraz 2020 poz. 228, 1492, 1517, 2275 i 2320) nie ma zastosowania. Wartość zamówienia nie 

przekracza równowartości 130.000 zł.  

Postępowanie prowadzone jest na zasadach określonych przez Zamawiającego. 

 

2. Przedmiot zapytania ofertowego: 

Przedmiotem zapytania jest wynajem powierzchni pod instalację dwóch automatów typu „vending” do 

dystrybucji zimnych napojów i przekąsek, w budynku Kędzierzyńsko-Kozielskiego Centrum Aktywności 

„Wodne oKKo” przy ul. Mostowej 1 w Kędzierzynie-Koźlu. Miejsca instalacji automatów do ustalenia  

z kierownikiem obiektu.   

Automaty powinny posiadać system wydawania reszty, mile widziany czytnik kart płatniczych 

umożliwiających dokonywanie płatności kartą zbliżeniową (PayPass). Zamawiający udostępnia 

podłączenie dystrybutorów do instalacji elektrycznej, zapewnia swobody dostęp do automatu w godzinach 

pracy obiektu. Stan zatowarowania musi być uzupełniany na bieżąco przez firmę dostarczającą urządzenia. 

Zamawiający nie udostępna pomieszczeń magazynowych w celach przechowywania towaru. 

Podmiot z którym zostanie podpisana umowa na wynajem powierzchni pod automaty zobligowany będzie 

do: 

 utrzymywania automatu w stałej sprawności, zapewniając należyty stan techniczny oraz 

estetyczny, 
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 prowadzenia bieżących napraw, konserwacji automatu tak, aby spełniał on wszelkie wymogi 

bezpieczeństwa, 

 ponoszenia wszelkich kosztów utrzymania automatu, 

 przestrzegania przepisów przeciwpożarowych i bhp, 

 przestrzegania zaleceń w zakresie zachowania porządku i czystości. 

Zanieczyszczenia związane z montażem automatów Najemca usuwa na własny koszt. Najemca powinien 

posiadać polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej z tyt. prowadzonej działalności 

gospodarczej, w tym odpowiedzialności cywilnej ubezpieczonego wobec osób trzecich, za szkody 

osobowe i rzeczowe powstałe na skutek prowadzenia działalności i użytkowania mienia. 

 

3. Termin realizacji usługi: 

Od dnia podpisania umowy przez okres 3 lat. 

 

4. Oferta powinna zawierać: 

a) informację o oferowanej cenie za 1 m² wynajmu powierzchni pod zestaw automatów vendingowych 

miesięcznie, przedstawioną w formularzu ofertowym, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1, 

b) informację o powierzchni niezbędnej do zainstalowania automatu, 

c) propozycję asortymentu towarów dostępnych w automacie, 

d) dodatkowe warunki niezbędne do zainstalowania automatu (zapotrzebowanie na media, temperatura 

pomieszczenia itp.) 

e) oświadczenie o akceptacji wzoru umowy najmu, który przedstawiono w Załączniku nr 2, 

f) kopię wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub KRS poświadczoną za 

zgodność z oryginałem, 

g) materiały fotograficzne zaproponowanych urządzeń wraz z opisem, 

h) oświadczenie o posiadaniu przez najemcę aktualnych świadectw i atestów proponowanych urządzeń, 

 

5. Kryteria oceny oferty: 

Kryterium wyboru stanowić będzie oferowana najwyższa cena czynszu za miesięczny wynajem 1 m² 

powierzchni pod automaty vendingowe. 

Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert częściowych. 
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6. Miejsce i termin składania ofert: 

Oferty można składać:  

pocztą elektroniczną w postaci zeskanowanej oryginalnej oferty na adres e-mail: abiernat@mosirkk.pl, 

lub papierowo na adres Zamawiającego:  

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Koźlu,  

 al. Jana Pawła II 29, 47-220 Kędzierzyn-Koźle. 

Ofertę należy oznaczyć w następujący sposób: 

- elektronicznie – w tytule wiadomości: „Oferta: wynajem powierzchni pod automaty” 

- papierowo – na kopercie „Oferta: wynajem powierzchni pod automaty”. 

 

Oferty należy składać do dnia 30.09.2021 r. do godz. 14.00. 

 

7. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: 

Marian Bich – kierownik KKCA „Wodne oKKo”, nr tel. 575 555 934, e-mail: mbich@mosirkk.pl 

 

8. Dodatkowe informacje 

a) W celu realizacji zamówienia z wybranym Najemcą zostanie podpisana umowa (Załącznik nr 2). 

b) Wynajmujący zastrzega sobie możliwość negocjacji szczegółowych warunków realizacji umowy z 

najlepszymi oferentami. 

c) Zamawiający zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnego Najemcy. 

d) Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny. 

e) Opłata za wynajem wraz ze zryczałtowaną opłatą za media odbywać się będzie bezgotówkowo w formie 

przelewu na konto Wynajmującego. Najemca będzie dokonywał płatności na rzecz Wynajmującego na 

podstawie wystawionej faktury VAT, z terminem płatności 14 dni od daty wystawienia faktury. Przez datę 

płatności rozumie się datę wpływu środków na konto Wynajmującego. 

 

 

Dyrektor  

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji  

w Kędzierzynie-Koźlu  

Tomasz Radłowski 
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