
OGŁOSZENIE Z DNIA 09.06.05.2017r. O KONKURSIE OFERT NA
DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI O POWIERZCHNI 70 m² Z
PRZEZNACZENIEM NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI

GASTRONOMICZNEJ I HANDLOWEJ ZNAJDUJĄCEJ SIĘ W
OŚRODKU WCZASOWYM „SŁONECZNY ZAKĄTEK” PRZY UL.

PROMENADA ZDROJOWA 14 W GOŁDAPI 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gołdapi zaprasza do składania ofert na dzierżawę 
nieruchomości o pow. 70 m² wraz z dostępem do mediów (woda. prąd) znajdującego się w 
Ośrodku Wczasowym „Słoneczny Zakątek” przy ul. Promenada Zdrojowa 14 w Gołdapi. 

1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest: 
Złożenie oferty na „Formularzu Oferty” wg załączonego do niniejszego ogłoszenia wzoru 
( załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu) wraz z dokumentami określonymi w formularzu. 
Wzór „Formularza Oferty” dostępny jest na stronie internetowej pod adresem: 
http://www.osirgoldap.pl 

2. Oferty na najem nieruchomości należy składać w zamkniętej kopercie z napisem 
„ OFERTA NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI O POWIERZCHNI 70 m² 
ZNAJDUJĄCEJ SIĘ W OŚRODKU WCZASOWYM SŁONECZNY ZAKĄTEK W 
GOŁDAPI” W dni robocze w godzinach od 7:00 do 15:00 w biurze Ośrodka Sportu i 
Rekreacji w Gołdapi przy ul. Stadionowej 5A, . 

Termin składania ofert upływa w dniu 22 czerwca 2017 r. o godz. 10:00 

3. Istnieje możliwość obejrzenia nieruchomości w dni robocze od 09.06.2017 do 22.06.2017 
w godzinach 8:00 – 14:00 po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym pod nr tel.: 87 615 06 41 
lub 534 220 206.  

4. Warunki dopuszczenia oferty do konkursu są zawarte w „Regulaminie konkursu ofert na 
dzierżawę nieruchomości o powierzchni 70 m² znajdującej się w Ośrodku Wczasowym 
„Słoneczny Zakątek” przy ul. Promenada Zdrojowa 14 w Gołdapi ” - załącznik nr 1 do 
ogłoszenia. 
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5. Oferty niespełniające ww. wymogów lub złożone po terminie składania ofert, nie będą 
rozpatrywane i zostaną zwrócone oferentom. 

6. Otwarcie ofert: 
a) Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.06.2017r. o godz. 11:00 w biurze OSiR 
Gołdap. 
b) Oferty oceniane będą przez Komisję Konkursową pod względem m.in. proponowanej 
wysokości czynszu, długości terminu umowy, atrakcyjności prowadzonej działalności w 
niniejszej nieruchomości. 
c) Wynik postępowania zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na 
stronie internetowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gołdapi www.osirgoldap.pl. oraz na 
tablicy ogłoszeń w budynku OSiR w Gołdapi, ul. Stadionowa 5A. 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 534 220 206 
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