
OGŁOSZENIE  NR 01/2014 
DYREKTORA  

MI ĘDZYSZKOLNEGO O ŚRODKA SPORTU 
 W  JELENIEJ  GÓRY 

 
 
Dyrektor Mi ędzyszkolnego Ośrodka Sportu w Jeleniej Górze  zaprasza  do składania 
ofert na dzierżawę na okres 10 lat gruntu zabudowanego kortami tenisowymi                          
w granicach  działki  nr 290/13 o pow. 0.1044 ha, 290/14 o pow. 0.9513 ha oraz 278/4                    
o pow. 0.3382 ha, Obręb 32 AM-4 położonego w Jeleniej Górze  przy ul. Sudeckiej                      
z przeznaczeniem do prowadzenia działalności sportowo-rekreacyjnej. 
 
 
I. Dyrektor Mi ędzyszkolnego Ośrodka Sportu  informuje, że: 
1. Celem Międzyszkolnego Ośrodka Sportu jest stworzenie obiektu sportowo-rekreacyjnego  
o całorocznym wykorzystaniu. Przyszły dzierżawca nieruchomości na własny koszt /bez 
możliwości zwrotu poniesionych nakładów/ zobowiązany będzie między innymi do: 
- budowy krytej hali na 3 korty z lekkiej konstrukcji z możliwością odkrycia jej boków wraz                     
z infrastrukturą sanitarną, 
- wymiany obecnej nawierzchni wszystkich kortów wraz z wykonaniem instalacji 
odwadniającej, 
- wymiany ogrodzenia kortów oraz piłko chwytów, 
- wykonania nowych nawierzchni alejek z dojściami do kortów wraz ze schodami                               
i barierkami, 
- remontu bądź budowy nowej kawiarenki przy kortach. 
2. Na prowadzenie ww. prac wymagane jest uzyskanie stosownych pozwoleń i decyzji służb 
architektoniczno-budowlanych Miasta. 
3. Termin  wykonania ww. prac określony jest na dzień 31.12.2015 roku. 
4. Grunt stanowiący przedmiot dzierżawy leży na terenie nie objętym miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego. 
 
II.  Oferta  winna zawierać: 
1. Projekt koncepcyjny ww. inwestycji oraz zagospodarowania całego terenu przeznaczonego 
do dzierżawy. 
2. Szczegółowy harmonogram terminowo-rzeczowy realizacji ww. inwestycji                                     
i zagospodarowania terenu przeznaczonego do dzierżawy, uwzględniający termin 
zakończenia inwestycji tj. 31.12.2015 roku. 
3. Koncepcję programową działalności opisującą zakres i standard usług, które będzie 
świadczył wybrany oferent na dzierżawionym terenie. 
4. Określenie wysokości nakładów przewidywanych do poniesienia w związku                           
z zagospodarowaniem kortów. 
5. Proponowaną wysokość miesięcznego czynszu dzierżawnego netto. Do zaproponowanego 
czynszu doliczony zostanie podatek VAT ze stawką wynikającą z właściwych przepisów 
prawa /obecnie 23%/. Z dniem 1 stycznia każdego roku kalendarzowego trwania umowy, 
poczynając od dnia 1 stycznia 2015 roku, następowała będzie waloryzacja czynszu 
dzierżawnego w oparciu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w 
pierwszych 3 kwartałach roku ubiegłego, ustalonego na podstawie Komunikatu Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego ogłoszonego w Monitorze Polskim. 
6. Informację o prowadzonej działalności gospodarczej i aktualne dokumenty określające 
status prawny oferenta (oryginały lub kopie potwierdzone za zgodność) tj. :  



 - w  przypadku osoby fizycznej: nazwisko i imię, adres zamieszkania, nr dowodu osobistego, 
PESEL, aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej, 
-  w przypadku osoby prawnej: nazwę  i siedzibę oferenta , dokumenty określające jego status 
prawny, aktualny wypis z KRS-u ważny 3 miesiące. 
7. Oświadczenie o niezaleganiu  wobec Miasta w należnościach płatniczych. 
8. Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią nin. ogłoszenia  i przyjęciu go bez zastrzeżeń. 
9. Oświadczenie, że nakłady na przedmiot dzierżawy poniesione zostaną przez dzierżawcę na 
jego   koszt i ryzyko, bez prawa ubiegania się o ich zwrot lub rozliczenie. 
10. Oświadczenie, że w przypadku braku działań lub nie zrealizowania inwestycji do dnia 
31.12.2015 roku przez oferenta będzie rozwiązana umowy dzierżawy bez wypowiedzenia. 
11. Do oferty winien być dołączony dowód wpłaty wadium w wysokości 1 000 zł. /słownie: 
jeden tysiąc złotych/. 
 
III.  Obowi ązki przyszłego dzierżawcy: 
1. Miesięczny czynsz  dzierżawny wnoszony będzie z góry do 10 dnia każdego miesiąca                
w kwocie brutto. 
2. Przyszły dzierżawca zostanie obciążony podatkiem od nieruchomości. 
3. Dzierżawca będzie ponosił wszystkie koszty związane z eksploatacją przedmiotu 
dzierżawy, w tym m.in. opłaty komunalne, koszty oświetlenia, dozoru, wody. 
4. Dzierżawca zobowiązany  będzie do  ubezpieczenia kortów. 
5. Dzierżawca zobowiązany będzie do dbałości o dobry stan techniczny kortów, estetykę   
przedmiotu dzierżawy, utrzymanie czystości, istniejącego drzewostanu i zieleni 
towarzyszącej. 
6. Dzierżawca ma obowiązek utrzymać nieruchomość we własnym zakresie, na własny koszt 
i ryzyko. 
7. Dzierżawca zobowiązany będzie do prowadzenia na nieruchomości całorocznej 
działalności sportowo-rekreacyjnej i szkoleniowej z uwzględnieniem specjalnej oferty dla 
mieszkańców Jeleniej Góry. 
8. Dzierżawca zobowiązany będzie nieodpłatnie udostępniać korty tenisowe dla klas 
sportowych z placówek szkolnych Miasta Jelenia Góra w wymiarze: 10 godzin w tygodniu na 
czterech kortach zewnętrznych w okresie umożliwiającym korzystanie z nich, oraz 5 godzin 
w tygodniu na hali tenisowej w okresie zimowym (po wybudowaniu takowej). 
9. Dzierżawca zobowiązany będzie nieodpłatnie udostępniać korty tenisowe dla sekcji 
sportowych Międzyszkolnego Ośrodka Sportu w wymiarze:  12 godzin w tygodniu na 
czterech kortach, oraz 6 godzin w tygodniu na hali tenisowej w okresie zimowym (po 
wybudowaniu takowej). 
10. Dzierżawca zobowiązany będzie nieodpłatnie udostępniać korty tenisowe w ramach 
programu Wakacje z Międzyszkolnym Ośrodkiem Sportu w wymiarze: 10 godzin w tygodniu 
na pięciu kortach. 
 
 
IV. Termin i miejsce składania pisemnych ofert: 
Oferty w przedmiocie wydzierżawienia wyżej określonego gruntu należy składać                           
w zaklejonych kopertach z napisem: Oferta na „Dzierżawę gruntu zabudowanego 
kortami tenisowymi”  w siedzibie Międzyszkolnego Ośrodka Sportu w Jeleniej Górze, ul. 
Sudecka 42, I piętro – sekretariat,  w terminie do dnia  26.08.2014  roku do godz. 14.00 
 
V. Wysokość wadium, forma, termin i miejsce wniesienia: 
Wadium w kwocie 1 000 zł /słownie: jeden tysiąc złotych/ należy wpłacić do dnia 
26.08.2014 roku do godz. 14.00 przelewem na rachunek bankowy Międzyszkolnego Ośrodka 



Sportu w Jeleniej Górze nr 17 1160 2202 0000 0000 4124 7323 z oznaczeniem: wadium – 
oferta na „Dzierżawę gruntu zabudowanego kortami tenisowymi”. 
Wadium wniesione przez oferenta, którego oferta uzyska akceptację Dyrektora MOS, 
zaliczone zostanie na poczet czynszu dzierżawnego a wadia pozostałych oferentów podlegać 
będą zwrotowi. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylania się oferenta, którego oferta 
została wybrana od zawarcia umowy dzierżawy w terminie określonym przez Dyrektora 
Międzyszkolnego Ośrodka Sportu w Jeleniej Górze.  
 
 
 
 
 
VI. Termin i miejsce otwarcia pisemnych ofert: 
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 27.08.2014 roku o godz. 11.00 w siedzibie 
Międzyszkolnego Ośrodka Sportu, 58-500 Jelenia Góra, ul. Sudecka 42, I piętro - gabinet 
Dyrektora MOS. 
 
VII. Zastrzeżenie: 
Międzyszkolny Ośrodek Sportu w Jeleniej Górze zastrzega sobie prawo odstąpienia od 
postępowania bez podania przyczyn. 
 
VIII. Dodatkowych informacji udziela:  
Międzyszkolny Ośrodek Sportu w Jeleniej Górze, ul. Sudecka 42, 58-500 Jelenia Góra, tel. 
075/ 7697141, e-mail: biuro@mosjg.pl  

 
 
 
 
 
Jelenia Góra, dnia 14.08.2014  r. 


