
    
O g ł o s z e n i e

W związku z rezygnacją ze stanowisk nr 23 i 25 Wójt Gminy Chlewiska ogłasza pisemny przetarg ofertowy nieograniczony  na dzierżawę terenów przy cmentarzu w miejscowości Chlewiska.

Ilość stanowisk handlowych    – 33 stanowiska handlowe. Powierzchnia stanowisk od numeru 3 do numeru 25 wynosi 9 m², natomiast od numeru od 26 do 35 powierzchnia wynosi 12 m² zgodnie z załącznikiem graficznym.                                       
Położenie - Chlewiska ul. Cmentarna, stanowiska przy murze cmentarnym i parkingu samochodowym.
Wywoławcza stawka czynszu – 10,00zł zł + 23 % VAT za jedno stanowisko handlowe za cały okres  dzierżawy.
Pisemne oferty należy składać w zaklejonych kopertach z napisem ,, Przetarg- stanowisko handlowe przy cmentarzu   w Chlewiskach numer …………… ”.
W wykropkowane miejsce należy wpisać numer stanowiska handlowego, którego oferta dotyczy.
Oferty należy składać do dnia 28.10.2014r. do godz. 9:00 w sekretariacie  Urzędu Gminy Chlewiska ul. Czachowskiego 49, pokój nr 7
Komisyjne otwarcie ofert  nastąpi w dniu 28.10.2014r. o godz.9:10 w Urzędzie Gminy Chlewiska – ul. Czachowskiego 49 w pokoju nr 3.
Przetarg jest ważny jeżeli na dane stanowisko handlowe wpłynie choćby jedna oferta ze stawką wyższą od stawki wywoławczej podanej w ogłoszeniu o przetargu.
Jedna osoba lub podmiot gospodarczy może składać oferty  maksymalnie na dwa stanowiska handlowe.
Zaoferowaną cenę netto wraz z 23% podatkiem VAT, za dane stanowisko handlowe należy wpłacić na konto Gminy Chlewiska Nr 91913200010100153120000010, najpóźniej do dnia zawarcia umowy dzierżawy.
Pisemna oferta powinna zawierać:
- imię i nazwisko lub nazwę firmy wraz z adresem,
-  numer telefonu kontaktowego,
- datę sporządzenia oferty,
- ilość i numer stanowiska,
- proponowaną stawkę netto czynszu dzierżawnego za dane  stanowisko,
- oświadczenie oferenta , że zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
- podpis oferenta.
 Gotowy formularz ofertowy do pobrania w Urzędzie Gminy Chlewiska- Referat Rolnictwa           i Planowania Przestrzennego pokój nr 5 lub na stronie internetowej Urzędu www. chlewiska.pl
Oferty winny być składane na każde stanowisko handlowe odrębnie.
Do podpisania umowy należy zabrać ze sobą dowód wniesienia opłaty za dzierżawę oraz dowód osobisty.
Jeśli oferent który zaproponował najwyższą cenę za dane stanowisko handlowe nie stawi się w Urzędzie w terminie podanym w ogłoszeniu w celu podpisania umowy, zostanie ona podpisana z osobą która jako druga zaproponowała najwyższą cenę.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z przyczyn uzasadnionych oraz prawo przeprowadzenia dodatkowych negocjacji.
W przypadku równorzędnych ofert przeprowadzone zostaną dodatkowe negocjacje                         w dniu otwarcia ofert,  jeśli dani oferenci będą przy komisyjnym ich otwarciu lub                          w dodatkowo wyznaczonym terminie,  po wcześniejszym zawiadomieniu o tym fakcie oferentów.
Informacja o wynikach przetargu zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie jej na tablicy informacyjnej oraz na stronie internetowej Urzędu.
Bliższych informacji udziela Referat Rolnictwa i Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Chlewiska  pokój nr 5 tel. 48 628 70 53 wew.32


																				   													








