
Protokół z wvboru naikorzvstnieiszei ofertv w konkursie dot. naimu lokalu
użvtkowego z przeznagzeniem na prowadzenię działalności usługowei

W dniu 25 maja2022 r. o godzinie 11:30 Komisja Konkursowa w składzie:

I . Katarzyna Ryba _przewodn iczący komisj i,
2. Anna Hynek _ Członek Komisji
3. Joanna Rakoczy - Molik _ Członek Komisji

przystąpiła do przeprowadzenia postepowania w sprawie oddania w najem lokalu uży.tkowego

z przeznaczeniem na działalno ść usługową.

W związku z ogłoszonym 13.05.2022r konkursem ofert na najem lokalu użytkowego, do dnia

24.05.2022 do godziny l5.00 wpłynęły dwie oferty wTaz z następującymi stawkami czynszu

miesięcznego:

oferta numer 1 - IBLS Sp z o.o. - 525 zŁlbrutto

oferta numer Ż - Szkoła JęzykaAngielskiego ToP ENGLISH - 659 zŁl brutto.

Zgodnie z regulaminem konkursu cena wynajmu stanowiła 90oń wartoŚci oceny ofert,

natomiast l0% wartości opis proponowanej działalności usługowej.

Ze wzg|ędu na fakt, iŻ oba podmioty Zaproponowały podobny profil działalności Komisja

Konkursowa ptzyznała jednakową liczbę punktów - 10 pkt' jako ocenę proponowanej

działalności.

Komisja Konkursowa przyznała 90 pkt Za cenę ofercie numer 2, która byŁa vłyŻsza, czyli

korzystniej sza dla zamawiającego, w związku z tym |icząc proporcją cena oferty numer

l otrzymała7l,1 pkt.

W związku z powyŻszym całkowita wartość punktowa dla poszczególnych ofert przedstawia

się następująco:

Komisja podjęła decyzję o wyborze korrystniejszej oferty, która zdobyła 100 punktówo

tj. firmy - Szkoła Języka Angielskiego ToP ENGLISH.
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Numer
oferty

Nazwa firmy Proponowana
cena

Ocena
punktowa
ceny

Ocena
punktowa
proponowanej
działalności

Suma
punktów

I IBLS Sp z o.o 525,00 zł 71,7 10 81,7
2 Szkoła Języka

Angielskiego TOP
ENGLISH

659,00 zł 90,0 l0 100,0
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Protokół z wvboru naikorzvstnieiszei ofertv w konkursie dot. naimu lokalu
użvtkowego z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznei

W dniu 25 maja2022 r.o godzinie l l:00 Komisja Konkursowa w składzie:

L Katauyna Ryba _przewodniczący komisji,
2. AnnaHynek- Członek Komisji
3. Joanna Rakoczy _ Molik _ Członek Komisji

przystąpiła do przeprowadzeniapostepowania w sprawie oddania w najem lokalu użytkowego

zprzeznaczeniemnadziałalnośógastronomiczną.

W związku z ogłoszonym 13.05.2022r konkursem ofert na najem lokalu użytkowego, do dnia

24.05.2022 do godziny 15.00 nie wpłynęłaŻadnaoferta.

W związku zpowyższym konkurs zostal unieważniony.


