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Wałbrzych,
dnia27 |utego2012
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przetarg)
(Pieczęcogłaszającego

Dotyczy:

powierzchni
Postępowaniaprzetargowego
na dzierżawęwydzie|onych
użytkowych
i nieuzytkowych
w dwoch obiektach(budyneknr 3 i 4) na
terenie kompleksu zamkowo - parkowego ,,Książ''w Wałbrzychuz
przeznaczeniemna działalnośc
hote|owąi gastronomiczną.

PRoToKoŁz ocENY oFERT

I WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
W dniach 22 * 27 |utego2012 r, Komisjaprzetargowa przeprowadziła
badaniei
ocenę złożonychi niepod|egającychodrzuceniu ofert na podstawie kryteriÓw
okreŚlonychw warunkachprzetargutj.:
1) Stawkimiesięcznejopłatyczynszowejnettoza 1m2w odniesieniudo powierzchni
uzytkowej(w tabeIi oznaczonejjako,,czynsz")
2) DoŚwiadczeniaw prowadzeniuhoteli(wtabe|ioznaczonegojako,,Hote|e'')
3) Prowadzeniahotelii lokaligastronomicznych
w obiektachzabytkowych(w tabeli
oznaczonegojako ,,HiRZabytki")
4) Gwarancji utrzymaniadotychczasowychwarunkow zatrudnieniapracowników
przejętych
w trybieart.231kodeksupracy(wtabe|ioznaczonejjako ,,Gwarancja'')
Komisja przetargowa stwierdziła, ze Wszyscy oferenci, ztoŻy|ioferty przetargowe,
zgodnieze sposobemopisanymW pkt'V iV|||warunkówprzetargu.
Komisjaprzetargowa
stwierdza,ze Wszyscyoferenciwpłaci|i
wadium.
Ponizej przedstawiamytabe|ę zawierającąwykaz oferentow z i|oŚcią punktow
przyznanąza spełnienie poszczegolnych kryteriow:

Numer Firma (nazwa)oraz adres
Oferenta
ofeńy

4
t

Kryteria oceny ofert wraz z
przyznanąpunktacją

AgencjaReklamyi Promocji
DA M IS p. zo . o .
ul. Ki|ińskiego
4
JeleniaGora
Mirian2 NataliaOlendzka

Czynsz
Hotele
HiR Zabytl
Gwarancia
Suma punktów
Czvnsz
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61,39pkt.
pkt.
0

o

Stawka
czynszu ^
nettoza 1m'
21'o0zł,

pkl

pkt.
I
pkt.
69,39
54,08 pkt.

18,5 0z ł .

2

3

4

ul.WojskaPolskiego14
Swiebodzice

Hotele
HiR Zabvtki
Gwarancia
Suma punktów
Czvnsz
Hotele
HiR Zabvtki
Gwarancia
Suma ounktów

RestauracjaKsiązęca
S p .z o , o .
u|,PiastowŚ|ąskich1
Wałbrzych

Czvnsz

FoodArt. Concept
Enterprise
Sp. z o.o.
ul,Traugutta6919
Wrocław

Hotele
HiR Zabvtki
Gwarancia
Suma punktów

1

pkt.

10 okt.
8
okt.
pkt.
73.08
49,69 pkt.
0
okt.
pkt.
0
I

17,00zł'

okt.

57,69pkt.
pkt.
62
pkt
0
pkt
0
pkt.
B
pkt.
70

21,21zt.

przedstawia
Uzasadnienieprzyznanejpunktacji
się następująco:
ofeńa nr 1 - AgencjaRek|amyi PromocjiDAMISp.z o.o.
oferent zaoferowałstawkęczynszuw wysokoŚci21 zł.za ktorąotrzymał
61,39 punktow
ob|iczonych
wedtugwzoruwskazanegow pkt.X.3 warunkÓwprzetargu.
oferentnie prowadzihoteli_ za spełnienie
punktu.
tego kryteriumnie otrzymał
oferent prowadzi loka| gastronomiczny,jak wynika z przedłożonejprzez oferenta
umowy najmu lokalu użytkowegoz dnia 27 paŹdziernika2006 r. loka| ten jest
usytuowanyw podziemiachRatuszaw budynkupotozonymw JeleniejGórze na pl.
Ratuszowym58. Z biuletynuinformacjipub|icznejWojewÓdzkiegoUrzędu ochrony
Zabytkowwe Wrocławiuwynika,ze budynekten zostałwpisanydo rejestruzabytkow
pod numerem P.1504216241J.
Zgodnie z postanowieniempkt. X.1c oraz pkt. X.Zc
przetargu
punktacjaza spełnienietego kryterium przyznawana była za
warunków
doświadczenie
W powadzeniuhote|ii loka|igastronomicznych
w obiektachzabytkowych.
oferent nie przedstawił
prowadzeniehote|uw obiektach
dokumentupotwierdzającego
* za spełnienie
zabytkowych
punktow.
tegokryterium
nie otrzymał
pięcio|etnią
oferentzaoferował
gwarancjęutrzymanianie gorszychniżdotychczasowe
warunkówzatrudnieniapracownikowprzejętychw trybie art. 231 kodeksu pracy za
spełnienie
tegokryteriumotrzymał
maksymalnąliczbępunktow.
Ofertanr 2 - Mirjan2 NataliaOlendzka
oferent zaoferowałstawkę czynszu w wysokości18,50 zł. za ktorą otrzyma.ł
54,08
punktówob|iczonych
wedługWzoruwskazanegow pkt.X.3 warunkowprzetargu'
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gospodarczejoferentawynika,ze
Z zaŚwiadczeniao wpisie do ewidencjidziała|ności
pensjonat,,Ga|ery',
prowadzion
przy oŚlej Bramie',.
|nformacje
te potwierdza
oraz,,Hote|
ewidencjaobiektowhotelarskichdostępna na stronach internetowych
Ministerstwa
kryterium
hotelioferent
Spońu iTurystyki.Za spełnienie
doświadczenia
w prowadzeniu
otrzymał1 punkt.oferent nie otrzymałpunktuza prowadzeniepensjonatuponiewaf,
zgodnie z postanowieniempkt, X.1b oraz pkt. X 2b warunkowprzetargupunkty
przyznawanesąza doświadczenie
w prowadzeniu
hote|i.
jest w Wałbrzychu,
Prowadzonyprzez oferenta,,Hotelprzy oślejBramie'',z|oka|izowany
przy ulicy PiastÓw S|ąskich1. Z biuletynuinformacjipub|icznej
WojewÓdzkiegoUrzędu
jest hotel
ochronyZabytkÓwwe Wrocławiu
wynika,żebudynek,w którymzlokalizowany
wpisanyjest do rejestruzabytkÓwpod numeremA|46271481.
gospodarczeioferentawynika,Że
Z zaŚwiadczeniao wpisiedo ewidencjidziała|ności
oferentprowadzilokale gastronomiczne,,Restauracja
Brama",,,KawiarniaInspiracja"
oraz ,,Pub Hubertus''.Loka|e te usytuowanesą w Wałbrzychuprzy ulicy Piastów
Śląskich 1 orazJeździeckiej3.
Z biu|etynu
Urzędu
informacjipub|icznejWojewodzkiego
Zabytkow
Wrocławiu
wynika,
budynki,
te
ochrony
we
ze
w ktorychusytuowane
są |okale
wpisane Są do Ęestru zabytkÓw odpowiedniopod numerami ^|46271481oraz
A/4631/655^/Vł.
Za spełnienietego kryterium oferent otrzymałmaksyma|ną ilośc
ounktów.
gwarancjęutrzymanianie gorszych niz dotychczasowe
oferent zaoferowałpięcio|etnią
warunkÓwzatrudnieniapracownikowprzejętychw trybie art' 23, kodeksu pracy.Za
spełnienie
tegokryterium
maksyma|ną
|iczbępunktów.
otrzymał
ofeńa nr 3 - RestauracjaKsiążęcaSp. z o.o.
49,69punktów
oferentzaoferował
stawkęczynszuw wysokoścł
17 zł.za ktorąotrzymał
ob|iczonych
wedługWzoruwskazanegow pkt'X.3 warunkowprzetargu.
przez oferentaumowyo zarządzaniezawańej ze SpołkąNexus Capita|
Z przedłoŻonej
Społkąz o.o' z dnia 2 stycznia2009 r. wynika,że oferentdysponuiei zarządza 18
pokojamihote|owymiw obiekcie z|okalizowanym
w Wałbrzychu'przy ulicy Piastow
Zamkowy').Ewidencjaobiektowhote|arskich
Sląskich 1 (,,Hote|
dostępnana stronach
internetowych
MinisterstwaSpońu i Turystykipotwierdzainformacjęo prawie Społki
Nexus Capital Społkiz o.o, do dysponowaniaprawamido ,,Hote|uZamkowego',.Z
danych zawańych w ewidencji obiektów hotelarskichprowadzonejprzez Marszałka
Wojewodztwa Dolnoś|ąskiego
wynika jednak, ze jednostką zarządzającą,,Hotelem
Zamkowym''jest Nexus CapitalSpołkaz o.o.z siedzibąw Warszaw|e,a nie oferent,a
nadtoewidencjawskazuje,że w hote|utym znajdujesię 19iednostekmieszkalnych(a
nie 1B).Przedstawionaprzezoferentaumowao oddaniedo dyspozyĄiizarządzanie1B
pokojami hotelowyminie została uznana za stanowiącą podstawę do przyznania
oferentowipunktów za spełnieniekryteriumdoŚwiadczeniaw prowadzeniuhoteli.
pkt. V|.7 warunkówprzetargunie przedstawił
innych
oferent,wbrew postanowieniom
pozwa|ających
prowadzi
hotel. Za spełnienie
dokumentow
na zweryfikowanieczy
kryterium
w prowadzeniu
hotelioferentnie otrzymatzatempunktÓw'
doświadczenia
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Z przedłoŻone1przez
oferentaumowy dzieżawyz dnia 27 wrzęśnia
2008 r. wynika,ze
prowadzi
loka|gastronomiczny
oferent
usytuowanyw Wałbrzychuprzy ulicy Piastow
pub|icznej
S|ąskich1. Z biuletynuinformacji
Wojewodzkiego
UrzęduochronyZabytkow
jest ten loka|wpisanyjest do
we Wrocławiu
wynika,Źe budynek,w którymusytuowany
Ęestru zabytkÓwpod numeremN46271481.
pkt.X.1c oraz pkt. X.2c warunkowprzetargupunktacjaza
Zgodniez postanowieniem
spełnienietego kryteriumprzyznawanabyłaza doŚwiadczeniew powadzeniuhote|ii
|okaligastronomicznych
w obiektachzabytkowych.
dokumentu
oferentnie przedstawił
potwierdzającegoprowadzeniehote|u - za spełnienietego kryteriumnie otrzymał
punktow.
oferent zaoferowałpięcioletniągwarancjęutrzymanianie gorszych niz dotychczasowe
warunków zatrudnieniapracownikowprzejętychw trybieart. 231 kodeksu pracy,Za
tegokryterium
spełnienie
otrzymał
maksyma|ną
|iczbępunktow.
ofeńa nr 4 - FoodAń. ConceptEnterpriseSp. z o'o'
oferent zaoferowat stawkę czynszu w wysokoŚci 21,21 zł, za ktorą otrzymał
pkt.X.2a warunkówprzetargu.
maksymalnąiloŚc punktowzgodniez postanowieniem
W formularzuofertowymoferentwskazał,że prowadzi1 hotel oraz Że prowadzihoteli
przez oferentaoświadczenia
restauracjęw obiektachzabytkowych.Z przedłożonego
złozonegona drukuopatrzonympieczęcią,,APropos Hote|RestauracjaC|ub Eco Fix
SpÓłkaz o.o', 58 _ 309Wałbrzych,
ul.Wieniawskiego
82 wynika,że oferentzarządzaod
maja 2009 r. A'propos Hote| RestauracjaC|ub połoŹonyw Wałbrzychuprzy ulicy
Wieniawskiego 82, oraz ie A,propos Hotel Restauracja C|ub znajduje się W
gospodarczych
adaptowanychhistorycznych
zabudowaniach
i mieszkalnychz przełomu
X|X i XX wieku, lnformacjęo prawie SpołkiEco Fix Społkaz o.o. dysponowania
prawamido hotelu,,A'propos''
potwierdzaewidencjaobiektowhote|arskich
dostępnana
stronachinternetowych
MinisterstwaSpońu i Turystyki.RownieŹewidencjaobiektów
hote|arskichprowadzonaprzez MarszałkaWojewÓdztwaDolnoŚ|ąskiegowskazuje,ze
jednostką zarządzĄącą Hote|emA'propos jest Spólka Eco Fix Spółka z o'o. Pismo
Społki Eco Fix Społki z o.o' przedłozoneprzez oferenta sporządzone zostało z
naruszeniempostanowieńprzepisuart, 206 s 1 kodeksuspołekhandlowych,a nadto
nie zostałoopatrzonepieczęciąimiennąosoby uprawnionej
do reprezentacji
tej Społki,
p|zy czym podpis złoionyna piśmienie odpowiadawzorowipodpisuPrezesa Zarządu
Spółki,dostępnegow aktach rejestrowychtej Społki.Budynek,w ktÓrym zlokalizowany
jest hote|nie jest wpisany do rejestruzabytkÓw. oferent,wbrew postanowieniompkt.
V|.7 warunków przetargu nie przedstawiłinnych dokumentÓw pozwa|ającychna
zweryfikowanieczy prowadzihote|oraz czy prowadzihotel i restauracjęw obiektach
przetargu
zabytkowych.Wadliwe formalniei niezgodnez wymogamimerytorycznymi
pismo opatrzone pieczęciąSpołkiEco Fix Spółka z o.o. nie zostałouznane jako
stanowiące podstawę do przyznania oferentowipunktow za spełnienie kryterium
w prowadzeniuhote|ioraz prowadzeniahote|ii restauracjiw obiektach
doświadczenia
punktÓw.
zabytkowych.
Za spełnienie
tychkryteriówoferentnie otrzymał
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pięcioletnią
gwarancjęutrzymania
oferentzaoferował
nie gorszychniżdotychczasowe
pracownikówprzejętych
warunkówzatrudnienia
w trybieań. 23' kodeksupracy.Za
spetnienie
tegokryterium
maksyma|ną
otrzymał
liczbępunktów.
Największąi|oścpunktÓwotrzymała
ofertanr 2, oferentaMirjan2Nata|iao|endzkaz
siedzibąw Świebodzicach,ktÓryspełnił
a
wszystkiewarunkiudziałuw postępowaniu,
przetargu.
wszystkim
ofeńaodpowiada
wymaganiom
okreś|onym
Wwarunkach
Komisjaprzetargowa
rekomenduje
wybórofertynr 2, oferentaMirjan2Nata|iaolendzka
z siedzibąw Świebodzicach

przetargniniejszym
tj. ofertynr
ogłaszający
dokonujewyboruofeńynajkorzystniejszej,
2, oferentaMirjan2Nata]ia
o|endzkaz siedzibąwŚwiebodzicach.
Informacja
zostanieogłoszona
w pkt.XlI
o wynikuprzetargu
w sposóbprzewidziany
warunkÓwprzetargu.
- umowaz wybranymoferentem
Zgodniez warunkamiprzetargu
zostaniezawartapo
pkt. X|V.3 warunkÓw
wyrażeniuzgody przez Gminę Wałbrzych(postanowienie
przetargu).
oferty
Na tym czynnościzwiązanez oceną ofeń l wyboremnajkorzystniejszej
zakończono'
Protokoł
niniejszy|iczy5 ponumerowanych
przetarg:
Podpisi pieczęcogłaszającego

w

z o.o.
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