Kędzieĺzyĺ-Koźle,l ó listopada 202 l roku

oGŁosZENIE

Miejski Zarząd, Budynków Komunalnych w Kędzierzynie - Koźlu
działając napodstawieZarządzeniaNr285/MZBK/Ż019 PľezydentaMiasta

w

z

dnia

17lipca2019r.

spľawie zasadprzydziałuurządzeń taľgowych, zasad zawierania umów oľaz wysokości czynszu zakorzystanie z
urządzeń taľgowych na taľgowiskach miejskich zlokalizowanych przy u|. Konstantego Damrota i ulicy Targowej w

Kędzierzynie-Koźlu i innych opłat wynikających z eksploatacji taľgowisk orazZarządzanianĺ l0l202l Dyľektoľa
Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych w Kędzierzynie- Koźlu z đnia3 1 maja 20Ż1 r. w spľawie minimalnej
miesięcznej stawki czynszv zakorzystanie z urządzeń targowych.

OR,GAhIIZT.]JE
I-szv

pľzetarg nieograniczony na najem urz,qdzeń targowych wyposażonych w wiate bez lgď
oznaczonych numerami 31 i 34 pľzeznaczonych do prowadzenia działalności
w zakľesie sprzeđażyna targowisku

miejskim przy uL Konstantego Damrotu

ofeľta musi zawierać:

1.

określenie urządzeniataľgowego, wykorzystaniem którego ofeľent jest zainteľesowany,
2. okľeślenieoferowanej stawki netto czynszlzakorrystanĺe zarządzenia taľgowego, która to stawka nie może
być niższa niż 47..6l zł (ibędzie powiększona o wielkośćpodatku od towarów i usług) za jeden miesiąc,
3' ośwĺadczenieo nie zaleganiu wobec Gminy Kędzieľzyn-Koźlez tytułu podatku od nĺeľuchomościoopłaĘ
taľgowej, opłatza korzystanie zlrząťlzefi taľgowych, z Ętułunajmu lokali mieszkalnych i uĘtkorvych oľaz
opłat niezależnych.
Ponadto naleĘ pľzeđłożyć
odpowiednio:
a. kserokopię zaświadczeniao wpisie do ewidencji działalnościgospodaľczej,
b. kserokopię wypisu z KRS (w pľzypadku spółek),
c. kserokopię decyzji o wysokości podatku rolnego na ľok bieżący,
d. informację o numeľze telefonu kontaktowego.

oferty w języku połskim naleĘ składać w zamkniętych kopeľtach z napisem:
DAMROT A otaz oznaczęniem NR miejsca handlowego
w sekĺetaľiacieMĺejskĺegoZarządu Budynków Komunalnych w Kędzierrynie_ Koźlu pľry ulicy
Grunwaldzkiej 6
Termin składania ofert upływa w dniu 30.1l.202t ľ. o godz. 10:45.

OTWARCIE OFERT NASTĄPI w dniu

30 listopada 2021 ľ. o godz. 11:00.

Kľvteľia ocenv ofeľt: Cena netto nűjmu urzqdzenia Íargowego.
Wyniki postępowűnia zostanq ogłoszone w dniu 30.11.2021 r. o godz. 14:00 na tablicy
ogłoszeń w budynku pľzy ul. Gľunwaldzkiej 6 w Miejskim Zarzqdzie Budynków
Komunalnych w Kędzieľzynie-KoźIu orűz na stľonie internetowej BIP MZBK.
Wszelkie informacje będą udzielane pod następującymi numerami telefonów:
. 77 40 53422 -MZBKDziałZamőwien Publicznych, Remontów i Kontrolingu,
. 77 48 34132 - ABK ul. Ligonia 5A.

ogłoszenie wywieszono w dniu 1ó listopada 202l r. na okľes 14 dni'
to jest na okľes od dnia l6 listopada 202l r. do dnia 30 listopada 202l r.

