
OGŁOSZENIE

Miejski  Ośrodek  Sportu  i  Rekreacji  Płock  sp.  z  o.o.,  pl.  Celebry  Papieskiej  1,  zaprasza
zainteresowanych do złożenia oferty w sprawie dzierżawy dolnego poziomu parkingu poziomowego
zlokalizowanego przy Hali Widowiskowo-Sportowej ORLEN ARENA w Płocku w celu prowadzenia na tym
terenie działalności dot. prowadzenia parkingu dozorowanego płatnego.

I. MOSiR  Płock  oferuje  dzierżawę  dolnego  poziomu  parkingu  poziomowego,  dostępnego  dla
samochodów  osobowych  z  wjazdem  i  wyjazdem,  z  ulicy  7  czerwca  1991r  oraz  z  ulicy  Batalionów
Chłopskich.
—liczba miejsc parkingowych na poz -1,50 = 253 miejsca
—powierzchnia zabudowy 7020 m2
—kubatura 21060 m3

II. Okres dzierżawy:
do ustalenia po wykonaniu prac adaptacyjnych, jednak nie później niż 20.01.2022 r.

III. Obowiązki Dzierżawcy:
 opłata czynszu miesięcznego z góry do 10-go dnia każdego miesiąca,
 ponoszenie  kosztów  energii  elektrycznej  na  podstawie  wskazań  podlicznika,  wyliczanej  co

miesiąc stawki za kWh,
 trzymanie czystości i porządku na dzierżawionym terenie, w okresie zimowym odśnieżanie wjazdów

wyjazdów z parkingu oraz ścieżek pieszych w odległości 5 m od budynku,
 wykonanie adaptacji parkingu do własnych potrzeb,
 wykonanie  adaptacji  parkingu  pod  względem  ppoż.  i  bhp  zgodnie  z  opinią  firmy  Usługi

Pożarnicze  Tomasz  Łydkowski  sp.  z  o.o.  Opinia  do  wglądu  znajduje  się  u  kierownika
obiektu.

Ponadto:
 dzierżawiony teren nie może być poddzierżawiany innym podmiotom bez uzyskania pisemnej zgody

Wydzierżawiającego,
 dzierżawca zobowiązuje się do obsługi  parkingu zgodnie z przeznaczeniem, obowiązującymi

przepisami oraz ubezpieczenia prowadzonej działalności. 
IV. Wybór oferty

Zainteresowane osoby zapraszamy do kontaktu z kierownictwem obiektu w celu  przeprowadzenia wizji
lokalnej a także wglądu do dokumentów w dni powszednie w godzinach 8:00 - 15:00, numer telefonu:  
24 367 26 83.
  Zainteresowani  zobowiązani  są  do  pisemnego  zgłoszenia  chęci  wynajęcia  przedmiotu
ogłoszenia, najpóźniej do 3.12.2021 r.
 ofertę  zawierającą  dane  adresowe,  oferowaną  cenę  za  wynajem należy  dostarczyć  do siedziby

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Płock sp. z o.o. , pokój 144.
 Wynajmujący  zastrzega  sobie  prawo  do  negocjacji  stawki  z  oferentem,  który  przedstawi

najkorzystniejszą ofertę.


