
Giżyckie Centrum Kultury zaprasza do składania ofert na dzierżawę terenu zielonego na
organizację atrakcji dla dzieci w Twierdzy Boyen w terminach 22.04.2020 (Piknik

Ekologiczny), 30-31.05.2020 (Dni Giżycka), 6-9.08.2020 (OPERACJA BOYEN)

1. Przedmiot dzierżawy 

Przedmiotem dzierżawy jest teren zielony w Amfiteatrze w Twierdzy Boyen ok 600 m² w
terminie   30-31.05.2020  (Dni  Giżycka) i  przy  Laboratorium  Prochowym  ok  400  m²
22.04.2020  (Piknik  Ekologiczny),   6-9.08.2020  (OPERACJA  BOYEN)  na  organizację
atrakcji  dla dzieci  w Twierdzy Boyen  ul.  Turystyczna 1.  Zdjęcia  poglądowe załączone do
oferty obrazują przedmiot dzierżawy. Zalecana wizja lokalna. 

Giżyckie  Centrum  Kultury  oświadcza,  że  jest  organizatorem  w/w  wydarzeń.
Zamawiający  zezwala  na  pobieranie  opłat  z  korzystanie  z  proponowanych  atrakcji  przez
Dzierżawcę. W dniach 30-31.05 wstęp do amfiteatru będzie bezpłatny. Wystąpią znane i lubiane
zespoły to również DZIEŃ OTWARTY Twierdza Boyen z specjalnymi wydarzeniami, Wyścig
rowerowy Mazury MTB Giżycko „Bitwa o Twierdzę Boyen” Rowerowe Mazury,  wieczorne
KONCERTY GWIAZD w Twierdzy:  HYDE NOW PRODUCTIONS, VIDEO, PATRYCJA
MARKOWSKA, 31 maja  niedziela Twierdza Boyen  Święto Miast Partnerskich „Na styku
kultur”  występy i  stoiska,  KONCERT CLEO,  (w danym terminie montaż  atrakcji  29.05 –
demontaż  1.06),  Piknik  Ekologiczny to  propozycja  dla  całych  rodzin,  od  rana  do  późnych
godzin nocnych (w danym terminie montaż atrakcji 21.04 – demontaż 23.04). Wstęp na obiekt
bezpłatny.  Operacja  BOYEN cykl  4  dniowych  atrakcji  w  murach  Twierdzy  Boyen  –
obowiązuję bilet wstępu na obiekt (w danym terminie montaż atrakcji 5.08 – demontaż 10.08) . 

2. Cena dzierżawy terenu zielonego 

-  co najmniej 4 000 zł   brutto za dzierżawę terenu zielonego w czasie Dni Giżycka  30-
31.05.2020, Piknik Ekologiczny 22.04.2020, Operacja Boyen 6-9.08.2020

3. O dzierżawę nieruchomości może ubiegać się osoba fizyczne lub prawne, które posiadają
uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie umożliwiającym prawidłową
realizację usług.

4.  Oferty   należy  złożyć  w  siedzibie  Wydzierżawiającego:  Giżyckie  Centrum  Kultury  w
Giżycku adres siedziby ul. Konarskiego 8 sekretariat  do dnia 5.03.2020r. do godz. 14.00 w
zamkniętej kopercie z napisem Oferta na dzierżawę terenu zielonego na organizację atrakcji
dla dzieci w Twierdzy Boyen w terminach: 22.04.2020 (Piknik Ekologiczny), 30-31.05.2020
(Dni  Giżycka),  6-9.08.2020  (OPERACJA  BOYEN) wraz  z  niezbędnymi  załącznikami  do
oferty.

5. Część jawna – otwarcie ofert odbędzie się w dniu  5.03.2020r  o godz. 14.10  w siedzibie
Giżyckiego Centrum Kultury w Giżycku ul. Konarskiego 8, sala nr 2.

6. Oferta powinna zawierać:

1) Wypełniony formularz oferty /wg załącznika nr 1/ 
2) Podpisaną klauzurę RODO
3) Szczegółowy  opis  oraz  zdjęcia  proponowanych  atrakcji  dla  dzieci  (dmuchańce,  gry,



malowanie buziek itp.) 
4) W opisie oferty należy zawrzeć informację o zapotrzebowaniu na moc prądu.

7. Dzierżawcy wspólnie  ubiegający się o dzierżawę nieruchomości ustanawiają pełnomocnika
do  reprezentowania  w  postępowaniu  przetargowym albo  reprezentowania  w  postępowaniu  i
zawarcia umowy w sprawie dzierżawy nieruchomości i składają wraz z ofertą pełnomocnictwo
lub  notarialnie  poświadczony  odpis  tego  pełnomocnictwa.  W  przypadku  wyboru  jako
najkorzystniejszej oferty Dzierżawców wspólnie ubiegających się o dzierżawę nieruchomości,
Wydzierżawiający oświadcza,  że może żądać przed zawarciem umowy w sprawie dzierżawy
nieruchomości,  umowy  regulującej  współpracę  tych  Dzierżawców.  Dzierżawcy  wspólnie
ubiegający się o dzierżawę nieruchomości ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie
umowy.

8. Wydzierżawiający  zastrzega  sobie: prawo  swobodnego  wyboru  ofert  jak  również  nie
rozstrzygnięcia postępowania bez podania przyczyny.

9. Wydzierżawiający informuję, iż Dzierżawca będzie zobowiązany do:

- każdorazowego uprzątnięcia terenu po zakończeniu imprezy
- posiadanie własnych kabli przyłączeniowych
- zabezpieczenia tras kablowych 
- każda z atrakcji musi posiadać aktualny atest oraz spełniać wymogi bezpieczeństwa 
- zawarcia następujących umów:
a) na wywóz nieczystości / złożenie deklaracji/

10. Jako kryterium wyboru oferty, przyjmuje się:
- kwotę brutto czynszu dzierżawnego terenu zielonego 50%
- ofertę proponowanych atrakcji 50% 

11. Ogłoszenie, warunki dzierżawy terenu dostępne są  na stronie www.gck.gizycko.pl  .  

12.  Dodatkowych  informacji  udziela  –  Marta  Dąbrowska  Dyrektor  GCK –
marta.dabrowska@gck.gizycko.pl, tel. 502 058 756
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