Zatqcznik nr 6
do REGULAMINU KONKURSU OFERT NA NAJEM POWIERZCHNI Z PRZEZNACZENiEM NA PROWADZENIE
KAWIARNI NA XXX KONDYGNACJI PAtACU KULTURY I NAUKI W WARSZAWIE
ZAKRES I TRYB DZiAtANIA KOMISJI KONKURSOWEJ

Zakres i tryb dziatania komisji konkursowej
Do zakresu dziatania komisji konkursowej, zwanej dalej „komisjq", nalezy przeprowadzenie konkursu
pisemnego na najem kawiarni. W sktad komisji wchodzq:
Przewodniczgcy komisji -Zuzanna Bobrowicz,
Zast^pca Przewodniczqcego komisji-Jerzy Kopytowski,
Sekretarz - Joanna Swieszkowska,
Cztonek komisji -Sylwia Wroblewska.
Komisja zastrzega sobie prawo do zasi^gania opinii radcy prawnego.
§1.
1

Pracg komisji kieruje jej przewodnicz$cy.

2

Przewodniczgcy po stwierdzeniu kworum otwiera posiedzenie komisji.

3

Komisja przeprowadzajgca konkurs pisemny:
a

podaje liczb^ otrzymanych ofert;

b

dokonuje sprawdzenia, czy koperty z ofertami nie noszq sladow otwierania;

c

otwiera koperty z ofertami oraz podaje dane podmiotow, ktore ztozyty oferty;

d

weryfikuje oferty i ogtasza, ktore oferty sg kompletne i spetniaj^ warunki okreslone w ogtoszeniu.
§2.

Komisja na etapie wstepnej kwalifikacji odrzuca oferty ktore:
1

nie spetniajq warunkow konkursu;

2

nie sq kompletne i nie zostaty uzupetnione w ramach sktadanych wyjasnien lub oswiadczeri oferentow;

3

wptyn^ty po uptywie wyznaczonego terminu sktadania ofert;

4

sg nieczytelne lub budzg wqtpliwosci co do ich tresci;

5

nie zostato wptacone wadium;

6

oferent ztozyt dwie oferty. W takim przypadku obie oferty zostajg odrzucone.
§3.

1

Cztonkowie komisji oceniajq oferty w sposob niezalezny i obiektywny na posiedzeniu niejawnym.

2

Komisja b^dzie oceniata oferty w skali 0-60 pkt., wedtug kryteriow podanych szczegotowo w ust. 3 lit. ad.
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3

Komisja dokona wyboru Najemcy na podstawie przedstawionych ofert, przyznajqc kazdej ofercie
punktacj^ wg nast^pujgcych kryteriow:
a

Oferta gastronomiczna kawiarni. Kryterium zostanie ocenione w skali 0 do 4 pkt:
i)

desery i ciasta w skali od 0 do 1 pkt.;

ii)

zdrowe jedzenie, surowki, satatki i owoce w skali od 0 do 1 pkt.,

iii) kawa, herbata, w skali od 0 do 1 pkt
iv) koktajle, naturalne soki z owocow i warzyw w tym soki swieze w skali od 0 do 1 pkt.,
b

Oferta kulturalna. Kryterium zostanie ocenione w skali od 0 do 10 pkt.:
i)

wydarzenia cykliczne dla dzieci 0-1 pkt.,

ii)

wydarzenia cykliczne dla dorostych 0-1 pkt.,

iii) wydarzenia okolicznosciowe 0-8 pkt. (1 pkt. za kazde zaproponowane wydarzenie),
c

Propozycje wspotpracy przy promocji budynku i imprez organizowanych przez ZPKilM od 0 do 5 pkt.

d

Projekt aranzacji przestrzeni, plan architektoniczny zagospodarowania powierzchni sporzqdzony
przez osob§ legitymujqc^ si^ stosownymi uprawnieniami, zgodny z przepisami ppoz. Kryterium
zostanie ocenione w skali 0 do 1 pkt:

e

Wysokosc stawki czynszu. Kryterium zostanie ocenione w skali 0-40 pkt., przy czym przyznana liczba
punktow stanowic b^dzie sum^ punktow przyznanych osobno w ramach oceny stawek
zadeklarowanych w pkt. i) i ii). Najwyzsza zaoferowana w konkursie stawka b^dzie miec przyznanq
maksymalng liczb^ punktow. Kolejne oferty otrzymajq proporcjonalnie nizszq liczb^ punktow.
Oczekiwana stawka minimalna otrzyma 1 punkt.
i)

za 1 m 2 powierzchni kawiarni miesi^cznie - od 0 do 30 pkt.

ii)

za 1 m 2 powierzchni ogrodka letniego miesi^cznie - od 0 do 10 pkt.

4

Kazdy z cztonkow komisji dokona oceny samodzielnie, na indywidualnym protokole ocen.

5

Po zakohczeniu ocen indywidualnych zostanie okreslona srednia ocena w poszczegolnych kategoriach, a
suma uzyskanych w ten sposob punktow b^dzie podstawq do rozstrzygni^cia post^powania
konkursowego.

6

Uczestnik konkursu, ktorego oferta zdob^dzie najwi^kszq liczb^ punktow zostanie wybrany i zaproszony
do podpisania umowy.

7

W przypadku uzyskania takiej same) liczby punktow przez dwoch lub wi^cej oferentow, komisja
zorganizuje konkurs ustny pomi^dzy tymi oferentami.

8

Komisja zawiadamia oferentow, o ktorych mowa w ust. 7 o terminie dodatkowego konkursu ustnego
ograniczonego.

9

W dodatkowym konkursie ustnym ograniczonym oferenci zgtaszajq ustnie kolejne propozycje stawki
czynszu powyzej stawki zamieszczonej w ofertach.

10 Oferent, ktory zaoferuje najwyzszg stawka czynszu w dodatkowym konkursie ustnym ograniczonym
wygrywa konkurs.
11 W przypadku, gdy nast^puje rezygnacja wybranego uczestnika konkursu lub niepodpisanie umowy z
uczestnikiem konkursu, ktory wygrat konkurs, z przyczyn niezaleznych od wynajmujgcego, komisja
dokona wyboru kolejnej oferty, ktora zdobyta najwyzszg ilosc punktow.

Strona 2 z 7

§4.
1

Z przebiegu posiedzenia komisji sporzgdza si^ protokot (zalqcznik nr 1) podpisany przez
przewodniczgcego i pozostalych cztonkow komisji. Kazdy cztonek komisji ma prawo ztozyc zdanie
odr^bne do protokotu.

2

Do protokotu dotqcza si^ oferty wniesione przez uczestnikow konkursu, arkusze indywiduainych
ocen (zatqcznik nr 2) wraz z usrednionq ocen^ koiicowq na odr^bnym protokole oraz oswiadczenia
cztonkow komisji o braku przeszkod, co do uczestnictwa w posiedzeniu komisji (zatqcznik nr 3).
§5.

1

Przewodniczgcy wytqcza z posiedzenia komisji cztonka komisji, ktory pozostaje z ktorymkolwiek
z uczestnikow konkursu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, ktory moze budzic uzasadnione
wqtpliwosci, co do bezstronnosci komisji.

2

Jezeii z powodu wytqczenia cztonka komisji, o ktorym mowa w ust. 1 lub z powodu innych przyczyn,
liczba cztonkow komisji bior^cych udziatw posiedzeniu stanowi mniej niz potow^ jej sktadu, Zarzgd
Patacu Kultury i Nauki sp. z o.o. powotuje do ogtoszonego konkursu doraznq komisji w celu
przeprowadzenia konkursu.
§6.

1

Konkurs uwaza si^ za rozstrzygni^ty z chwilg ogtoszenia wyboru zwyci^zcy konkursu.

2

Komunikat o rozstrzygni^ciu konkursu podaje si§ do wiadomosci publicznej poprzez wywieszenie na
tablicy ogtoszen znajdujgcej si§ na 16 pi^trze Patacu Kultury i Nauki oraz na stronie internetowej
https://pkin.pl/aktualnosci-i-wvdarzenia/konkurs-2/ wraz z informacjq o terminie sktadania przez
uczestnikow konkursu skarg na czynnosci zwigzane z przeprowadzeniem konkursu.

3

Komisja konkursowa ulega rozwigzaniu z dniem podj^cia przez Zarzqd Patacu Kultury i Nauki sp. z o.o.
decyzji o zakonczeniu konkursu ofert.
§7.

Po zakonczeniu konkursu, Zarzgd Patacu Kultury i Nauki sp. z o.o. podaje do publicznej wiadomosci,
wywieszaj^c na tablicy ogtoszen znajdujgcej sif? na 16 pi^trze PKiN oraz na stronie internetowej
https://pkin.pl/aktualnosci-i-wvdarzenia/konkurs-2/ na okres 3 dni roboczych, informacj^ o wyniku
konkursu, ktora zawiera:
i.

date? przeprowadzonego konkursu;

ii.

imie? i nazwisko osoby albo nazw^ lub firm^ podmiotu wybranego na najemc^ lokalu.
§8.

Uczestnika konkursu, ktorego oferta zostata wybrana na Najemc^ zawiadamia si^ pisemnie bez zb^dnej
zwtoki o wyniku konkursu.
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§9.
Zatqczniki (wzory nast^pujacych dokumentow prac komisji):
1.

Protokot z posiedzenia Komisji Konkursowej,

2.

Arkusz indywidualnej oceny,

3.

Oswiadczenie Cztonka Komisji Konkursowej o braku przeszkod, co do uczestnictwa w posiedzeniu
komisji Konkursowej.
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ROWNIK

Zuzanna Bobrowicz

Zatqcznik nr 1
do ZAKRESU I TRYBU DZIAtANIA KOMISJI KONKURSOWEJ NA NAJEM POWIERZCHNI Z PRZEZNACZENIEM NA
PROWADZENIE KAWIARNI NAXXX KONDYGNACJI PAtACU KULTURY I NAUKI W WARSZAWIE

PROTOKOt
z posiedzenia KOMISJI KONKURSOWEJ konkursu ofert na najem powierzchni z przeznaczeniem na
prowadzenie kawiarni na XXX kondygnacji Patacu Kultury i Nauki w Warszawie

Ztozone oferty byty wynikiem konkursu ofert ogtoszonego na stronie interenetowej ZPKiN sp. z o.o.
https://pkin.pl/aktualnosci-i-wvdarzenia/konkurs-2/ oraz na tablicy ogtoszeh znajdujgcej si$ na 16 pi^trze
PKiN.

Komisja w skiadzie:
1.

Przewodniczgcy komisji - Zuzanna Bobrowicz,

2.

Zast^pca Przewodniczqcego komisji - Jerzy Kopytowski,

3.

Sekretarz, cztonek komisji - Joanna Swieszkowska,

4.

Cztonek komisji - Sylwia Wroblewska.

Przewodnicz^cy komisji zapoznat komisji z zakresem i trybem dziatalnia komisji konkursowej opiniujgcej
oferty na najem powierzchni z przeznaczeniem na prowadzenie kawiarni na XXX kondygnacji Patacu Kultury I
Nauki w Warszawie.
Po stwierdzeniu kworum Przewodnicz^cy otworzyt cz^sc jawnq posiedzenia komisji.

Do konkursu zostaty zgtoszone...................oferty.

Po dokonaniu sprawdzenia, Komisja stwierdzita:
Koperty z ofertami noszq/ nie noszg sladow otwierania.
Po otwarciu kopert podane zostaty dane podmiotow, ktore ztozyty oferty:
1..................... Oferta kompletna/nie kompletna. Ztozono/nie ztozono wadium
2 ...................Oferta kompletna/nie kompletna. Ztozono/nie ztozono wadium
3 ....................Oferta kompletna/nie kompletna. Ztozono/nie ztozono wadium
4 ................... Oferta kompletna/nie kompletna. Ztozono/nie ztozono wadium
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Zatgcznik nr 2
do ZAKRESU I TRYBU DZIAtANIA KOMISJI KONKURSOWEJ NA NAJEM POWIERZCHNI Z PRZEZNACZENIEM NA
PROWADZENIE KAWIARNI NAXXX KONDYGNACJI PAtACU KULTURY I NAUKI W WARSZAWIE

Arkusz indywidualnej oceny
NAZWA OFERENTA

suma

I(A+B+C+D+E)

punktow
kryterium

punktaeja

Oferta gastronomiczna kawiarni

A.

0-4

1. desery i ciasta

0-1

2. zdrowe jedzenie, surowki,

0-1

przyznano
Z (1+2+3+4)

satatki i owoce
3. kawa, herbata

0-1

4 .koktajle, naturalne soki z

0-1

owocow
i warzyw w tym soki swiezo
wyciskane
Oferta kulturalna

B.
5. wydarzenia cykliczne dla

0-10

Z (5+6+7)

0-1

dzieci
6. wydarzenia cykliczne dla

0-1

dorostych
7. wydarzenia

0-8

okolicznosciowe
Propozycje wspotpracy przy promocji

C.

0-5

D. plan architektoniczny

0-1

budynku i imprez organizowanych przez
ZPKiN
Projekt aranzacji przestrzeni

zagospodarowania
powierzchni sporzqdzony
przez osob$ legitymujqcg si$
stosownymi uprawnieniami,
zgodny z przepisami ppoz.
Wysokosc stawki czynszu

E.

wg wzoru:
|
1
1

8. za 1 m2 powierzchni

■ ocemana
punkty-

1

Z (8+9)

0-30

kawiarni miesi^eznie

, oferta
'■
.
.
! xlOO
1 najwyzsza j
oferta

0-40

j

x (maksymalna
, , ,n.
nose punktow)% 1

9. za 1 m2 powierzchni

0-10

ogrodka
letniego miesi^eznie
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zatqcznik nr 3
do ZAKRESU I TRYBU DZIAtANIA KOMISJI KONKURSOWEJ NA NAJEM POWIERZCHNI Z PRZEZNACZENiEM NA
PROWADZENIE KAWIARNI NA XXX KONDYGNACJI PAtACU KULTURY I NAUKI W WARSZAWIE

Oswiadczenie Cztonka Komisji Konkursowej o braku przeszkodco do uczestnictwa w posiedzeniu komisji
Konkursowej.
Ja nizej podpisany:

ImiQ (imiona)

Nazwisko

Uprzedzony o odpowiedzialnosci kamej za sktadanie fatszywego oswiadczenia, oswiadczam, ze:
1)

nie bior^ udziafu w konkursie jako oferent;

2)

nie pozostajQ w zwigzku matzenskim, w stosunku pokrewienstwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewienstwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia oraz nie jestem zwi^zany
z tytutu przysposobienia, opieki lub kurateli z zadnym z oferentow, ich zast^pcow prawnych lub
cztonkow organow zarzqdzajqcych lub organow nadzorczych wykonawcow oferentow;

3)

przed uptywem 3 lat od dnia ogtoszenia konkursu nie pozostawatem w stosunku pracy lub zlecenia z
zadnym z oferentow i nie bytem cztonkiem organow zarzqdzajgcych lub organow nadzorczych
zadnego z oferentow startujqcych w konkursie;

4)

nie pozostaj^ z zadnym z oferentow w takim stosunku prawnym lub faktycznym, ze moze to budzic
uzasadnione wqtpliwosci co do mojej bezstronnosci;

dnia.................. r.

(podpis)

Uprzedzony o odpowiedzialnosci kamej za sktadanie fatszywego oswiadczenia, oswiadczam, ze w zwigzku z
zaistnieniem okolicznosci, o ktorej mowa w pkt......... [wskazac odpowiednipunkt z listy wskazanej
powyzej], podlegam wytqczeniu z niniejszego post^powania.
............................................................dnia................... r.

(podpis)
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