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Wałbrzych, dnia 27 |utego 2012

(Pieczęc ogłaszającego przetarg)

Dotyczy: Postępowania przetargowego na dzierżawę wydzie|onych powierzchni
użytkowych i nieuzytkowych w dwoch obiektach (budynek nr 3 i 4) na
terenie kompleksu zamkowo - parkowego ,,Książ'' w Wałbrzychu z
przeznaczeniem na działalnośc h ote|ową i gastronom iczną.

PRoToKoŁ z ocENY oFERT
I WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W dniach 22 * 27 |utego 2012 r, Komisja przetargowa przeprowadziła badanie i
ocenę złożonych i niepod|egających odrzuceniu ofert na podstawie kryteriÓw
okreŚlonych w warunkach przetargu tj.:

1) Stawki miesięcznej opłaty czynszowej netto za 1m2 w odniesieniu do powierzchni
uzytkowej (w ta be I i oznaczonej j ako,,czyn sz")

2) DoŚwiadczenia w prowadzeniu hoteli (w tabe|i oznaczonego jako,,Hote|e'')
3) Prowadzenia hoteli i lokali gastronomicznych w obiektach zabytkowych (w tabeli

oznaczonego jako ,,HiR Zabytki")
4) Gwarancji utrzymania dotychczasowych warunkow zatrudnienia pracowników

przejętych w trybie art.231 kodeksu pracy (w tabe|i oznaczonej jako ,,Gwarancja'')
Komisja przetargowa stwierdziła, ze Wszyscy oferenci, ztoŻy|i oferty przetargowe,
zgodnie ze sposobem opisanym W pkt' V iV||| warunków przetargu.

Komisja przetargowa stwierdza, ze Wszyscy oferenciwpłaci|i wadium.

Ponizej przedstawiamy tabe|ę zawierającą wykaz oferentow z i|oŚcią punktow
przyznaną za spełn ien ie poszczego l nych kryteriow:

Numer
ofeńy

Firma (nazwa) oraz adres
Oferenta

Kryteria oceny ofert wraz z
przyznaną punktacją

Stawka
czynszu ̂

netto za 1m'

4
t

Agencja Reklamy i Promocji
DAMI Sp.z o.o.
ul. Ki|ińskiego 4
Jelenia Gora

Czynsz
Hotele
HiR Zabytl
Gwarancia

61,39 pkt.
0 pkt.
o pkl
I pkt.

21'o0 zł,

Suma punktów 69,39 pkt.
Mirian 2 Natalia Olendzka Czvnsz 54,08 pkt. 18,50 zł.
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2 ul. Wojska Polskiego 14
Swiebodzice

Hotele 1 pkt.
HiR Zabvtki 10 okt.
Gwarancia 8 okt.
Suma punktów 73.08 pkt.

3
Restauracja Ksiązęca
Sp.  z  o ,o .
u|, Piastow Ś|ąskich 1
Wałbrzych

Czvnsz 49,69 pkt. 17,00 zł'
Hotele 0 okt.
HiR Zabvtki 0 pkt.
Gwarancia I okt.
Suma ounktów 57,69 pkt.

4
Food Art. Concept
Enterprise Sp. z o.o.
ul, Traugutta 6919
Wrocław

Czvnsz 62 pkt. 21,21 zt.
Hotele 0 pkt
HiR Zabvtki 0 pkt
Gwarancia B pkt.
Suma punktów 70 pkt.

Uzasadnienie przyznanej punktacji przedstawia się następująco:

ofeńa nr 1 - Agencja Rek|amy i Promocji DAMI Sp.z o.o.

oferent zaoferował stawkę czynszu w wysokoŚci 21 zł. za ktorąotrzymał 61 ,39 punktow
ob|iczonych wedtug wzoru wskazanego w pkt. X.3 warunkÓw przetargu.

oferent nie prowadzi hoteli _ za spełnienie tego kryterium nie otrzymał punktu.

oferent prowadzi loka| gastronomiczny, jak wynika z przedłożonej przez oferenta
umowy najmu lokalu użytkowego z dnia 27 paŹdziernika 2006 r. loka| ten jest
usytuowany w podziemiach Ratusza w budynku potozonym w Jeleniej Górze na pl.
Ratuszowym 58. Z biuletynu informacji pub|icznej WojewÓdzkiego Urzędu ochrony
Zabytkow we Wrocławiu wynika, ze budynek ten został wpisany do rejestru zabytkow
pod numerem P.1504216241J. Zgodnie z postanowieniem pkt. X.1c oraz pkt. X.Zc
warunków przetargu punktacja za spełnienie tego kryterium przyznawana była za
doświadczenie W powadzeniu hote|i i loka|i gastronomicznych w obiektach zabytkowych.
oferent nie przedstawił dokumentu potwierdzającego prowadzenie hote|u w obiektach
zabytkowych * za spełnienie tego kryterium nie otrzymał punktow.

oferent zaoferował pięcio|etnią gwarancję utrzymania nie gorszych niż dotychczasowe
warunków zatrudnienia pracownikow przejętych w trybie art. 231 kodeksu pracy za
spełnienie tego kryterium otrzymał maksymalną liczbę punktow.

Oferta nr 2 - Mirjan 2 Natalia Olendzka

oferent zaoferował stawkę czynszu w wysokości 18,50 zł. za ktorą otrzyma.ł 54,08
punktów ob|iczonych według Wzoru wskazanego w pkt. X.3 warunkow przetargu'
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Z zaŚwiadczenia o wpisie do ewidencji działa|ności gospodarczej oferenta wynika, ze
prowadzi on pensjonat,,Ga|ery', oraz,,Hote| przy oŚlej Bramie',. |nformacje te potwierdza
ewidencja obiektow hotelarskich dostępna na stronach internetowych Ministerstwa
Spońu iTurystyki. Za spełnienie kryterium doświadczenia w prowadzeniu hoteli oferent
otrzymał 1 punkt. oferent nie otrzymał punktu za prowadzenie pensjonatu poniewaf,
zgodnie z postanowieniem pkt, X.1b oraz pkt. X 2b warunkow przetargu punkty
przyznawane sąza doświadczenie w prowadzeniu hote|i.

Prowadzony przez oferenta ,,Hotel przy oślej Bramie'', z|oka|izowany jest w Wałbrzychu,
przy ulicy PiastÓw S|ąskich 1. Z biuletynu informacji pub|icznej WojewÓdzkiego Urzędu
ochrony ZabytkÓw we Wrocławiu wynika, że budynek, w którym zlokalizowany jest hotel
wpisany jest do rejestru zabytkÓw pod numerem A|46271481.
Z zaŚwiadczenia o wpisie do ewidencji działa|ności gospodarczei oferenta wynika, Że
oferent prowadzi lokale gastronomiczne ,,Restauracja Brama", ,,Kawiarnia Inspiracja"
oraz ,,Pub Hubertus''. Loka|e te usytuowane są w Wałbrzychu przy ulicy Piastów
Śląskich 1 oraz Jeździeckiej3. Z biu|etynu informacji pub|icznejWojewodzkiego Urzędu
ochrony Zabytkow we Wrocławiu wynika, ze budynki, w ktorych usytuowane są te |okale
wpisane Są do Ęestru zabytkÓw odpowiednio pod numerami ̂ |46271481 oraz
A/4631/655^/Vł. Za spełnienie tego kryterium oferent otrzymał maksyma|ną ilośc
ounktów.

oferent zaoferował pięcio|etnią gwarancję utrzymania nie gorszych niz dotychczasowe
warunkÓw zatrudnienia pracownikow przejętych w trybie art' 23, kodeksu pracy. Za
spełnienie tego kryterium otrzymał maksyma|ną |iczbę punktów.

ofeńa nr 3 - Restauracja Książęca Sp. z o.o.

oferent zaoferował stawkę czynszu w wysokoścł 17 zł. za ktorą otrzymał 49,69 punktów
ob|iczonych według Wzoru wskazanego w pkt' X.3 warunkow przetargu.

Z przedłoŻonej przez oferenta umowy o zarządzanie zawańej ze Społką Nexus Capita|
Społką z o.o' z dnia 2 stycznia 2009 r. wynika, że oferent dysponuie i zarządza 18
pokojami hote|owymi w obiekcie z|okalizowanym w Wałbrzychu' przy ulicy Piastow
Sląskich 1 (,,Hote| Zamkowy'). Ewidencja obiektow hote|arskich dostępna na stronach
internetowych Ministerstwa Spońu i Turystyki potwierdza informację o prawie Społki
Nexus Capital Społki z o.o, do dysponowania prawami do ,,Hote|u Zamkowego',. Z
danych zawańych w ewidencji obiektów hotelarskich prowadzonej przez Marszałka
Wojewodztwa Dolnoś|ąskiego wynika jednak, ze jednostką zarządzającą ,,Hotelem
Zamkowym'' jest Nexus Capital Społka z o.o. z siedzibą w Warszaw|e, a nie oferent, a
nadto ewidencja wskazuje, że w hote|u tym znajduje się 19iednostek mieszkalnych (a
nie 1B). Przedstawionaprzez oferenta umowa o oddanie do dyspozyĄiizarządzanie 1B
pokojami hotelowymi nie została uznana za stanowiącą podstawę do przyznania
oferentowi punktów za spełnienie kryterium doŚwiadczenia w prowadzeniu hoteli.
oferent, wbrew postanowieniom pkt. V|.7 warunków przetargu nie przedstawił innych
dokumentow pozwa|ających na zweryfikowanie czy prowadzi hotel. Za spełnienie
kryterium doświadczenia w prowadzeniu hoteli oferent nie otrzymat zatem punktÓw'
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Z przedłoŻone1przez oferenta umowy dzieżawy z dnia 27 wrzęśnia 2008 r. wynika, ze
oferent prowadzi loka| gastronomiczny usytuowany w Wałbrzychu przy ulicy Piastow
S|ąskich 1. Z biuletynu informacji pub|icznej Wojewodzkiego Urzędu ochrony Zabytkow
we Wrocławiu wynika, Źe budynek, w którym usytuowany jest ten loka| wpisany jest do
Ęestru zabytkÓw pod numerem N46271481.

Zgodnie z postanowieniem pkt. X.1c oraz pkt. X.2c warunkow przetargu punktacja za
spełnienie tego kryterium przyznawana była za doŚwiadczenie w powadzeniu hote|i i
|okali gastronomicznych w obiektach zabytkowych. oferent nie przedstawił dokumentu
potwierdzającego prowadzenie hote|u - za spełnienie tego kryterium nie otrzymał
punktow.

oferent zaoferował pięcioletnią gwarancję utrzymania nie gorszych niz dotychczasowe
warunków zatrudnienia pracownikow przejętych w trybie art. 231 kodeksu pracy, Za
spełnienie tego kryterium otrzymał maksyma|ną |iczbę punktow.

ofeńa nr 4 - Food Ań. Concept Enterprise Sp. z o'o'

oferent zaoferowat stawkę czynszu w wysokoŚci 21,21 zł, za ktorą otrzymał
maksymalną iloŚc punktow zgodnie z postanowieniem pkt. X.2a warunków przetargu.

W formularzu ofertowym oferent wskazał, że prowadzi 1 hotel oraz Że prowadzi hotel i
restaurację w obiektach zabytkowych. Z przedłożonego przez oferenta oświadczenia
złozonego na druku opatrzonym pieczęcią,,A Propos Hote| Restauracja C|ub Eco Fix
SpÓłka z o.o', 58 _ 309 Wałbrzych, ul. Wieniawskiego 82 wynika, że oferent zarządza od
maja 2009 r. A'propos Hote| Restauracja C|ub połoŹony w Wałbrzychu przy ulicy
Wieniawskiego 82, oraz ie A,propos Hotel Restauracja C|ub znajduje się W
adaptowanych historycznych zabudowaniach gospodarczych i mieszkalnych z przełomu
X|X i XX wieku, lnformację o prawie Społki Eco Fix Społka z o.o. dysponowania
prawami do hotelu ,,A'propos'' potwierdza ewidencja obiektow hote|arskich dostępna na
stronach internetowych Ministerstwa Spońu i Turystyki. RownieŹ ewidencja obiektów
hote|arskich prowadzona przez Marszałka WojewÓdztwa DolnoŚ|ąskiego wskazuje, ze
jednostką zarządzĄącą Hote|em A'propos jest Spólka Eco Fix Spółka z o'o. Pismo
Społki Eco Fix Społki z o.o' przedłozone przez oferenta sporządzone zostało z
naruszeniem postanowień przepisu art, 206 s 1 kodeksu społek handlowych, a nadto
nie zostało opatrzone pieczęcią imienną osoby uprawnionej do reprezentacji tej Społki,
p|zy czym podpis złoiony na piśmie nie odpowiada wzorowi podpisu Prezesa Zarządu
Spółki, dostępnego w aktach rejestrowych tej Społki. Budynek, w ktÓrym zlokalizowany
jest hote| nie jest wpisany do rejestru zabytkÓw. oferent, wbrew postanowieniom pkt.
V|.7 warunków przetargu nie przedstawił innych dokumentÓw pozwa|ających na
zweryfikowanie czy prowadzi hote| oraz czy prowadzi hotel i restaurację w obiektach
zabytkowych. Wadliwe formalnie i niezgodne z wymogami merytorycznymi przetargu
pismo opatrzone pieczęcią Społki Eco Fix Spółka z o.o. nie zostało uznane jako
stanowiące podstawę do przyznania oferentowi punktow za spełnienie kryterium
doświadczenia w prowadzeniu hote|i oraz prowadzenia hote|i i restauracji w obiektach
zabytkowych. Za spełnienie tych kryteriów oferent nie otrzymał punktÓw.
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oferent zaoferował pięcioletnią gwarancję utrzymania nie gorszych niż dotychczasowe
warunków zatrudnienia pracowników przejętych w trybie ań. 23' kodeksu pracy. Za
spetnienie tego kryterium otrzymał maksyma|ną liczbę punktów.

Największą i|ośc punktÓw otrzymała oferta nr 2, oferenta Mirjan2 Nata|ia o|endzka z
siedzibą w Świebodzicach, ktÓry spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a
ofeńa odpowiada wszystkim wymaganiom okreś|onym W warunkach przetargu.

Komisja przetargowa rekomenduje wybór oferty nr 2, oferenta Mirjan2 Nata|ia olendzka
z siedzibą w Świebodzicach

ogłaszający przetarg niniejszym dokonuje wyboru ofeńy najkorzystniejszej, tj. oferty nr
2, oferenta Mirjan2 Nata]ia o|endzka z siedzibąw Świebodzicach.

Informacja o wyniku przetargu zostanie ogłoszona w sposób przewidziany w pkt. XlI
warunkÓw przetargu.
Zgodnie z warunkami przetargu - umowa z wybranym oferentem zostanie zawarta po
wyrażeniu zgody przez Gminę Wałbrzych (postanowienie pkt. X|V.3 warunkÓw
przetargu).

Na tym czynności związane z oceną ofeń l wyborem najkorzystniejszej oferty
zakończono'

Protokoł niniejszy |iczy 5 ponumerowanych

Podpis i pieczęc ogłaszającego przetarg:

z o.o.w
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