
Zapytanie ofertowe nr 1/09/2017

Firma  Pub4Social  Sp.  z  o.o. zaprasza  do  złożenia  oferty  cenowej  w  zakresie  wynajmu
pomieszczenia/ budynku z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej  w celu
realizacji projektu w ramach poddziałania 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej, Program
Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020.

I. ZAMAWIAJĄCY:
Pub4Social Sp. z o.o.

ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce

mail: info@mysocialseller.com

tel: +48 602 885 891

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem  zamówienia  jest  wynajem  pomieszczenia/  budynku  z  przeznaczeniem  na
prowadzenie  działalności  gospodarczej  na  terenie  miasta  Kielce,  woj.  świętokrzyskie  o
następujących cechach:

- Budynek/pomieszczenia winny być usytuowany/e w Kielcach, woj. świętokrzyskie,

- Lokal powinien być przystosowany do prowadzenia działalności gospodarczej,

- Powierzchnia lokalu powinna wynosić min. 30 m2,

- Wynajem dotyczy całodobowego korzystania z przedmiotu najmu,

- Wynajmowany lokal może składać się z co najmniej 1 lub więcej pomieszczeń,

- Lokal powinien mieć dostęp do WC dla personelu,

- W pobliżu wynajmowanego lokalu powinien znajdować się parking,

-  Budynek musi  być  wyposażony minimum w przyłącze  wody i  energii  elektrycznej,  posiadać
szambo lub być podłączony do kanalizacji,  musi posiadać piec centralnego ogrzewania lub być
podłączonym do sieci centralnego ogrzewania,

-  Najem  będzie  obejmował  okres  od  01.10.2017,  do  30.09.2019  z  możliwością  przedłużenia
wynajmu na kolejne lata,

- Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych dotyczących wynajmu pomieszczeń/budynku,

- Nie istnieje możliwość wcześniejszego wypowiedzenia umowy najmu przez Wynajmującego.
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III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin  realizacji  dostawy:  Najem  będzie  obejmował  okres  od  01.10.2017,  do  30.09.2019.  z
możliwością przedłużenia wynajmu na kolejne lata.

IV. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:
Oferent  powinien  stworzyć  ofertę  na  formularzu  ofertowym stanowiącym załącznik  nr  1  do  zapytania
ofertowego do niniejszego zapytania.

Oferta powinna być: 

- opatrzona pieczątką firmową,

- posiadać datę sporządzenia,

- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

- podpisana czytelnie przez wykonawcę, itp.

Zastrzegamy możliwość nierozstrzygnięcia zapytania bez podania przyczyny.

V. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY:
1. Oferty należy złożyć do 27.09.2017 r. do godziny 12.00, osobiście w siedzibie firmy, pocztą
tradycyjną na adres:  Adres: Pub4Social Sp. z o.o. ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce, lub pocztą
elektroniczną na adres e-mail: info@mysocialseller.com, z opisem: „Oferta – wynajem lokalu”.

2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, posiadać datę sporządzenia i podpis oferenta. 

3. Oferty złożone po terminie wyżej wymienionym nie będą rozpatrywane.

4.  Wyniki  i  wybór  najkorzystniejszej  oferty  zostanie  ogłoszony  o  godzinie  12:00  w  siedzibie
Zamawiającego.

5. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert.

VI. KRYTERIA WYBORU OFERTY:
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 

-ceny wynajmu lokalu- 100%

VI. ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA:
Postępowanie  zostanie  rozstrzygnięte  do  27.09.2017  r.  do  godziny  12.00.  O  wyborze
najkorzystniejszej  oferty  Zamawiający  zawiadomi  oferentów  za  pomocą  adresu:  mail.  W tym
samym  czasie  do  podmiotu  wybranego  w  wyniku  rozstrzygnięcia  postępowania  zostanie
skierowana informacja o rozstrzygnięciu i realizacji przedmiotu zamówienia. Jeśli Zleceniobiorca,
którego  oferta  została  wybrana  uchyla  się  realizacji  zamówienia,  Zleceniodawca  może  wybrać
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ofertę  najkorzystniejszą  spośród  pozostałych
ofert. Odrzuceniu podlegają ofert, które: nie spełniają wymagań merytorycznych lub są nie zgodne
z przepisami prawa.

ZAŁĄCZNIKI:
a) Załącznik nr 1- formularz ofertowy

3


	I. ZAMAWIAJĄCY:
	II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
	IV. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:
	V. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY:
	VI. KRYTERIA WYBORU OFERTY:
	VI. ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA:
	ZAŁĄCZNIKI:

