
                                                         KRYTERIA  

      na poddzierŜawę obiektu: „DOM Górski PTTK ”(dawny „Hotel Górski” PTTK) w Wetlinie 

1.Organizatorem konkursu jest firma: Bieszczadzkie Schroniska i Hotele PTTK spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą  w 38-500   Sanok ,ul. Mickiewicza 29. 
KRS 0000120174   
2.Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest przesłanie oferty ,która winna zawierać:             
-propozycję  czynszu (netto) za okres od 01.04-31.12.2019   w wysokości  minimum 100.000 zł 
-nazwę, siedzibę i status prawny oferenta wraz z dokumentami z rejestru ewidencji działalności 
gospodarczej , NIP, Regon /dopuszcza się złoŜenie oferty przez osobę fizyczną ,która uzupełni 
wymagane dokumenty do dnia podpisania umowy poddzierŜawy/ 
-aktualne zaświadczenia lub oświadczenia o nie zaleganiu z płatnościami na rzecz ZUS ,Urzędu 
Skarbowego, 
-określenie planowanej działalności w oparciu o dzierŜawioną nieruchomość, 
- ewentualne opinie i listy referencyjne, 
 -zapewnienie o gotowości złoŜenia w dniu podpisania umowy poddzierŜawy notarialnego 
  oświadczenia o poddaniu się na rzecz WydzierŜawiającego egzekucji stosownie do zapisów Art.777 
§1 pkt 4 i 5 KPC, co do wydania przedmiotu poddzierŜawy oraz zapłaty czynszu dzierŜawnego w 
przypadku zalegania z jego zapłatą sporządzone przed przejęciem obiektu. 
 Koszty aktu notarialnego ponosi PoddzierŜawca. 
-oświadczenie (wg załączonego wzoru) o zapoznaniu się z kryteriami i tekstem wzorcowej umowy 
poddzierŜawy. 

- dokument potwierdzający uiszczenie wadium przetargowego w wysokości 10.000zł.na konto 
spółki:76 2030 0045 1110 0000 0077 1730 
 
3.Oferty podpisane przez osoby upowaŜnione naleŜy złoŜyć w siedzibie spółki do dnia 11 marca 
2019r. do godziny 10.00 w formie pisemnej w zalakowanych kopertach z dopiskiem na kopercie 
„DzierŜawa Dom Górski Wetlina”. 
4.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11 marca 2019 o godz. 11.00 w siedzibie spółki.  
5.O wynikach przetargu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie w terminie 7. dni od daty otwarcia 
ofert na podany w ofercie adres. 
6.Wadium przetargowe zostanie zwrócone uczestnikom przetargu, których oferty nie zostały wybrane 
w ciągu 7. dni od ogłoszenia wyników przetargu. 
7.Dla osoby/firmy, która wygra przetarg wadium przetargowe zostanie przeksięgowane na poczet 
zabezpieczenia umowy poddzierŜawy. 
8.Nie przystąpienie przez oferenta, którego oferta wygrała konkurs do podpisania umowy 
poddzierŜawy upowaŜnia  Organizatora do odstąpienia od zawarcia umowy oraz zatrzymania 
wpłaconego wadium 
9.Organizator przetargu zastrzega sobie prawo prowadzenia dodatkowych rokowań z wybranymi 
oferentami, swobodnego wyboru oferty oraz uniewaŜnienia przetargu na kaŜdym etapie bez podania 
przyczyn.  
10.Czynsz netto na rok 2020 i lata następne podlegać będzie waloryzacji raz do roku zgodnie z 
rocznym wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych podawanym przez GUS za rok 
poprzedni. 
11.Kwota czynszu powiększona będzie o wzrost rocznej kwoty podatku od nieruchomości oraz opłaty 
za wieczyste uŜytkowanie i innych danin związanych z nieruchomością w przypadku ich 
wprowadzenia. 
12. Na czas obowiązywania Umowy poddzierŜawy PoddzierŜawca zobowiązany jest do wpłacenia w 
dniu podpisania umowy zabezpieczenia gotówkowego w wysokości 30.000  zł.  oraz złoŜenia weksla 
in blanco, stanowiących zabezpieczenie z tytułu płatności czynszu dzierŜawnego , opłat 
eksploatacyjnych oraz innych naleŜności wynikających z zawartej umowy a w szczególności  
ewentualnych roszczeń WydzierŜawiającego o naprawienie szkód w przedmiocie poddzierŜawy. 
13. Czasokres zawarcia umowy -5 lat; umowa zawarta zostanie na czas określony 



 W przypadku zadeklarowania dłuŜszego okresu dzierŜawy oferent zobowiązany jest do 
zainwestowania w obiekt własnych bezzwrotnych środków w wysokości uzgodnionej 
z wydzierŜawiającym. Okres poddzierŜawy moŜe zostać wydłuŜony wówczas od 6 do 10 lat. 
14. Czynsz dzierŜawny płatny będzie w uzgodnionych umową ratach miesięcznych ,w terminie do 10 
dnia danego miesiąca. 
15.Termin przejęcia obiektu do 14 dni od daty podpisania umowy poddzierŜawy. 
 
 
 

 
 

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Organizator informuje, Ŝe jest Administratorem danych osobowych Oferenta oraz osób, 
których dane Oferent przekazał w niniejszym postępowaniu. Powierzone dane będą przechowywane przez okres nie dłuŜszy 
niŜ jest to konieczne tj.do przedawnienia roszczeń wynikających z umowy poddzierŜawy lub celem archiwizacji. 

 
 


