
Kęty, dnia 28.09.2017 r. 

 

OGŁOSZENIE  

Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kętach ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na oddanie  

w dzierżawę powierzchni pod samoobsługową wagę elektroniczną na monety, w budynku Krytej 

Pływalni, położonym w Kętach, os. Nad Sołą 29 

1. Przedmiotem dzierżawy jest powierzchnia na holu kasowym pod samoobsługową wagę 

elektroniczną do pomiaru wagi ciała i wzrostu, zlokalizowana w nieruchomości położonej w Kętach, 

na os. Nad Sołą 29, oznaczonej jako dz. 2005/104 i 2005/209 obr. Nowe Miasto, objętej księgą 

wieczystą nr KR2E/00028399/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Oświęcimiu, VI Zamiejscowy 

Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Kętach, której właścicielem jest Gmina Kęty. 

2. Wygrywa oferent, który zaproponuje najwyższą stawkę za urządzenie/miesiąc.  

3. Stawka minimalna wnosi  100,00 zł netto za 1 urządzenie/miesiąc. 

4. Dodatkowo Dzierżawca poniesie koszty energii elektrycznej w wysokości 25 zł brutto/mc.   
5. Dzierżawcy przysługuje umieszczenie na urządzeniu reklamy o wymiarach max. formatu A3. 

6. Wadium nie jest wymagane. 

7. Minimalne wymagania dotyczące urządzeń znajdują się w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia. 

8. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z treścią projektu umowy dzierżawy oraz 

stanem technicznym przedmiotu przetargu. Projekt umowy dzierżawy nie podlega negocjacjom. 

9. Okres dzierżawy: do 3 lat (minimum 1 rok). 

10. Oferty należy przesyłać pocztą lub dostarczyć osobiście do sekretariatu na adres: 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kętach os. Nad Sołą 29 do dnia 20.10.2017 r. do godziny 10:00 

z dopiskiem „Przetarg – Waga”  

11. Otwarcie przetargu odbędzie się w dniu 20.10.2017 r.  o godz. 10:20 w siedzibie Ośrodka Sportu 

i Rekreacji w Kętach, Sekretariat w budynku Krytej Pływalni. 
12. Oferent, który wygra przetarg zobowiązany będzie do podpisania umowy dzierżawy, najpóźniej  

do 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. 

13. Udostępnienie maszyn dla klientów powinno nastąpić do 02.11.2017 r. 

14. Przetarg jest prowadzony w oparciu o „Regulamin przeprowadzenia przetargu na oddanie  

w dzierżawę powierzchni pod wagę samoobsługową w budynku Krytej Pływalni, położonego 

w Kętach, os. Nad Sołą 29”. 

15. Regulamin przeprowadzenia przetargu i treść projektu umowy zostaje zamieszczona na tablicy 

ogłoszeń w siedzibie Ośrodka, a także na stronie internetowej: http://www.osir.kety.pl/ oraz BIP 

Ośrodka.  

16. Dzierżawca zobowiązany będzie do zachowania estetyki i utrzymania zainstalowanych urządzeń 

w należytym stanie technicznym oraz higieniczno-sanitarnym. 

17. Dzierżawca będzie zobowiązany do zagospodarowania i wyposażenia przedmiotu dzierżawy we 

własnym zakresie i na własny koszt. Dzierżawcy nie przysługuje roszczenie dot. zwrotu 

poniesionych nakładów na przygotowanie i wyposażenie przedmiotu Dzierżawy. 

18. Nieruchomość można oglądać w indywidualnie uzgodnionych terminach w godzinach 09:00 -15:00. 
19. Szczegółowe informacje w sprawie przetargu można uzyskać w siedzibie Ośrodka Sportu i Rekreacji 

w Kętach, os. Nad Sołą 29, mailowo pod adresem sekretariat@osir.kety.pl lub telefonicznie pod  

nr telefonu: /33/ 845-51-21. 

20. Zastrzega się prawo unieważnienia lub odwołania przetargu bez podania przyczyny. 

21. Informacje dodatkowe: Obiekt czynny jest dla klientów 7 dni w tygodniu w godzinach 06:30-22:30 

(niedziela i święta 08:00-22:30). Średnia frekwencja na obiekcie ok. 450 os/dziennie. Bezpośrednio 

przy obiekcie znajduje się wielostanowiskowa siłownia zewnętrzna.  

 

  

http://www.osir.kety.pl/
mailto:sekretariat@osir.kety.pl


 

 

Załącznik do Ogłoszenia 

 

 

Minimalne wymagania dotyczące instalowanych urządzeń  

 

 

I. Waga, minimalne wymagania: 

a) pomiar wagi 

b) pomiar wzrostu 

c) wydruk pomiarów  

 

 
 

 

 
 

 

 


