
 

Regulamin konkursu ofert na podnajmem części lokalu użytkowego 

 

 

§ 1 

Organizator i przedmiot konkursu 

 

1. Konkurs jest organizowany przez Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie, 

zwanym dalej Organizatorem. 

2. Przedmiot konkursu stanowi podnajem części lokalu użytkowego składającego się  z 

kawiarni o pow.155,6* m.kw., zaplecza o pow.94,66 m.kw ( w tym powierzchnia 

kuchni – 72,9 m.kw.; powierzchnia łazienki- 6,04 m.kw.; powierzchnia  

pomieszczenia socjalnego-15,72 m.kw.) oraz powierzchni dodatkowej 115 m.kw. z 

przeznaczeniem na prowadzenie działalności sezonowego ogródka przy kawiarni  

MOCAK CAFE w okresie od 1 maja do 30 września każdego roku. 

3. Istnieje możliwość podnajęcia tylko części zaplecza przy zachowaniu jednakże nie 

mniej niż 50% jego całkowitej powierzchni z uwzględnieniem wymogów w zakresie 

funkcjonalności i rodzaju prowadzonej działalności. 

4. Działalność kawiarni prowadzona będzie pod nazwą MOCAK CAFE. 

5. Kawiarnia  MOCAK CAFE winna być otwarta przez siedem dni w tygodniu w 

godzinach od 9-tej rano do godz.19-tej przy zachowaniu obowiązku ochrony kawiarni 

i Muzeum, na koszt podnajemcy, przez co najmniej jedną osobę ochrony codziennie 

od wtorku do niedzieli w godzinach od 19-tej, a w poniedziałki w godzinach od 9-tej 

do 19-tej. Ochrona musi być zapewniona przez koncesjonowaną firmę wskazaną przez 

Organizatora. 

 

 

§ 2 

Miejsce przeprowadzenia konkursu 
 

Konkurs zostanie przeprowadzony w siedzibie Organizatora przy ul. Lipowej 4 w Krakowie 

  

§ 3 

Terminy konkursu 

 

1. Oferty można składać w siedzibie Organizatora przy ul. Lipowej 4 w Krakowie  

od dnia 26 lipca 2013 roku w Sekretariacie Organizatora. Termin składania ofert 

upływa 31 lipca 2013 roku do godz. 11
00.

 
Oferty dostarczone po tej godzinie nie będą przyjmowane. 

2. Oferent może wycofać ofertę przed upływem końcowego terminu składania ofert. 

 

§ 4 

Warunki uczestnictwa w konkursie 

 

1.Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty według wzoru wraz z 

wymaganymi załącznikami. 

2.Oferent składa ofertę wraz z załącznikami  w zamkniętej kopercie formatu A4. Na kopercie 

należy umieścić napis „OFERTA -  MOCAK CAFE” oraz nazwę oferenta. 



3. Oferent ma prawo do zmiany swojej oferty przed upływem końcowego terminu składania 

ofert  poprzez złożenie nowej oferty jedynie w przypadku wycofania w całości poprzednio 

złożonej oferty. 

 

§ 5 

Oferta 

 

1. Oferta powinna zawierać:  

  

1) imię i nazwisko oraz adres oferenta, albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli 

oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot, adres do korespondencji, telefon 

kontaktowy, 

2) określenie rodzaju planowanej działalności w lokalu, rodzaj menu i rodzaju działalności 

pozagastronomicznej,  

3) oferowaną wysokość stawki czynszu netto za 1 m
2
 powierzchni lokalu – zapisane 

liczbowo i słownie, 

4) opis co najmniej trzy letniego doświadczenia oferenta w prowadzeniu działalności o 

podobnym charakterze, w tym  doświadczenia we współpracy z organizacjami lub 

instytucjami kultury lub doświadczenia we własnej działalności kulturalnej, 

5) wymagane oświadczenia i zobowiązania (pkt. 3 formularza oferty),  

6) podpis oferenta i datę sporządzenia oferty. 

 

 

2. Do oferty należy obowiązkowo załączyć następujące dokumenty w zależności od 

charakteru podmiotu (brak wymaganych dokumentów skutkuje odrzuceniem oferty): 

 

1) oryginał lub kopię potwierdzoną przez oferenta za zgodność z oryginałem 

pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej w przypadku umocowania 

pełnomocnika do podpisania oferty i zawarcia umowy; 

2) w przypadku oferenta będącego osobą fizyczną, pozostającego w związku małżeńskim – 

oświadczenie małżonka o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie zobowiązań wynikających z 

umowy podnajmu lub zobowiązanie się oferenta do dostarczenia tego dokumentu przed 

podpisaniem umowy (dla oferenta niepozostającego w związku małżeńskim – stosowne 

oświadczenie, zaś dla oferenta posiadającego rozdzielność majątkową – stosowny 

dokument); 

3) w przypadku oferentów planujących prowadzenie działalności w lokalu w ramach spółki 

cywilnej – oferenci składają wspólną ofertę jako osoby fizyczne prowadzące 

jednoosobowe działalności gospodarcze z adnotacją, że chcą być rozliczani jako spółka 

cywilna. Do oferty należy dołączyć oświadczenie zawierające dane spółki 

cywilnej(nazwa, adres siedziby, NIP, REGON spółki cywilnej). Organizator zastrzega 

możliwość poproszenia o okazanie umowy spółki cywilnej. 

 

3. Wzór oferty stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Za ważną uznaje się 

jedynie ofertę złożoną na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego 

regulaminu. Oferent może wypełnić druk ręcznie lub komputerowo. Zmiana treści wzoru 

formularza ofertowego skutkuje odrzuceniem oferty.  

 

4. Organizator zastrzega sobie możliwość weryfikacji danych zawartych w ofercie, o których 

mowa w ust.1 pkt.2 i pkt.3 poprzez osobisty kontakt z oferentem w siedzibie 



Organizatora. Odmowa przyjęcia zaproszenia lub niestawiennictwo w uzgodnionym 

terminie skutkować będzie odrzuceniem oferty. 

 

§ 6 

Związanie ofertą  

 

Oferent jest związany ofertą w ciągu 60 dni od dnia otwarcia ofert. 

 

§ 7 

Ważność konkursu 

 

Konkurs może odbyć się, chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca wymogi 

i warunki określone w ogłoszeniu o konkursie i w niniejszym regulaminie. 

 

§ 8 

Lokal do wynajęcia 

 

W celu obejrzenia lokalu oraz zapoznania się z jego stanem technicznym należy zgłaszać się 

do Sekretariatu Organizatora  - tel. 12 263 40 03, e- mail: office@mocak.pl celem uzgodnienia 

terminu. 

§ 9  

Wzór umowy 

 

Istotne warunki umowy podnajmu części lokalu użytkowego stanowią załącznik nr 2 do 

niniejszego regulaminu. Warunki te nie podlegają negocjacjom. 

 

§ 10  

Wybór oferty 

 

1. Wyboru oferty dokona Komisja Konkursowa oceniając propozycję stawki czynszu i 

planowanej działalności w lokalu, w tym działalności pozagastronomicznej.   

2. W przypadku rezygnacji wybranego oferenta lub niepodpisania, z innych przyczyn 

niezależnych od Organizatora, umowy podnajmu z oferentem, który wygrał konkurs, 

Komisja Konkursowa ma możliwość wyboru kolejnej oferty z uprzednio złożonych w 

ciągu dwóch miesięcy od daty wywieszenia Komunikatu Organizatora o rozstrzygnięciu 

konkursu. W przypadku rezygnacji kolejnego wybranego oferenta powyższa procedura 

jest powtarzana we wzmiankowanym terminie aż do wyczerpania ofert. 

 

§ 11 

Komunikaty 

 

Komunikat o zamknięciu prac komisji konkursowej wyniku konkursu zostanie wywieszony 

na tablicy ogłoszeń Organizatora w terminie do 14 dni roboczych od daty upływu terminu do 

składania  ofert. 

 

§ 12 

Kaucja 

Przed podpisaniem umowy podnajmu oferent zobowiązany jest uiścić kaucję w wysokości 

trzymiesięcznych zaproponowanych opłat czynszowych + VAT za najem kawiarni i zaplecza, 

na konto wskazane przez Organizatora. 

mailto:office@mocak.pl


§ 13 

Umowa 

 

1. Umowę podnajmu z oferentem, który wygrał konkurs ofert, zostanie zawarta przez 

Organizatora  w terminie do 14 dni od daty wywieszenia Komunikatu Organizatora o 

rozstrzygnięciu konkursu. Niedotrzymanie tego terminu przez oferenta skutkuje 

wprowadzeniem trybu, określonego w § 10 ust. 2 regulaminu.  

2. Przy podpisaniu umowy najmu oferent zobowiązany jest okazać dowód wpłaty kaucji, 

oryginały dokumentów potwierdzających umocowanie do zawarcia umowy oraz:  

a) kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem dokumentu potwierdzającego 

działalność gospodarczą z datą wystawienia nieprzekraczającą 3 miesięcy przed datą 

złożenia oferty ( zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, odpis 

z KRS lub aktualne wydruki elektroniczne CEIDG, KRS), 

b) kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałami decyzji o nadaniu REGON i NIP lub 

inny dokument potwierdzający nadany numer NIP i REGON (aktualny wydruk 

elektroniczny z CEIDG lub KRS), 

c) aktualne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego i ZUS o niezaleganiu z płatnościami wg 

stanu na datę  ogłoszenia konkursu, 

          Niedostarczenie tych dokumentów skutkuje niepodpisaniem umowy podnajmu 

          i wprowadzeniem trybu określonego w § 10 ust. 2 regulaminu. 

3. Oferent zobowiązany jest do przedłożenia oświadczenia w formie aktu notarialnego o 

dobrowolnym  poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt. 4 i 5 kodeksu 

postępowania cywilnego w terminie do 14 dni licząc od dnia podpisania umowy. 

 

 

 

§ 14 

Czynsz 

 

Czynsz płatny jest od dnia wskazanego w umowie. 

 

§ 15 

Prawa organizatora 

 

Organizator zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu w całości lub w części bez 

podania przyczyny. 

 

 

* wartość po skorygowaniu omyłki pisarskiej 


