
Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Burmistrza Miasta nr 0050.Z.108.2013

z dnia 2 sierpnia 2013 roku

R E G U L A M I N K O N K U R S U

pisemnego ofertowego na wyłonienie inkasenta opłaty targowej i administrowanie
placem targowym na os. Bereki w Nowym Targu.

§1

Przedmiotem pisemnego konkursu ofertowego nieograniczonego jest wyłonienie inkasenta opłaty
targowej i administrowanie placem targowym położonym na os. Bereki w Nowym Targu.

§ 2
1.Konkurs przeprowadza Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta Nowego
Targu.
2.W konkursie nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład Komisji Konkursowej oraz
osoby bliskie tym osobom.

§ 3

W konkursie mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, które złożą pisemne oferty
w terminie określonym w obwieszczeniu o konkursie.

§ 4

Ogłoszenie konkursu następuje co najmniej na czternaście dni przed planowanym konkursem,
poprzez rozplakatowanie obwieszczeń na tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta – tj.
w sposób zwyczajowo przyjęty, w internecie i prasie lokalnej.

§ 5

W obwieszczeniu określa się: nazwę i siedzibę organizatora konkursu, wysokość wadium i termin
jego wpłaty, czas i miejsce konkursu, określenie przedmiotu konkursu, czasokres inkasa placu
targowego, informację o możliwości zapoznania się z warunkami konkursu, termin i miejsce
składania pisemnych ofert oraz ich otwarcia, informację co powinna zawierać oferta, pouczenie
o skutkach uchylania się od zawarcia umowy o inkaso, zastrzeżenie, że organizatorowi konkursu
przysługuje prawo odwołania ogłoszonego konkursu oraz zamknięcia konkursu bez wybrania
którejkolwiek z ofert.

§ 6

Pisemna oferta w zaklejonej kopercie powinna zawierać:

1) imię i nazwisko oraz adres oferenta lub nazwę firmy oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest
osoba prawna,

2) datę sporządzenia oferty,
3) oferowany wskaźnik procentowy poniżej 5 % jako wynagrodzenie brutto za pobór opłaty

targowej na placu targowym, liczony od ogólnej kwoty zebranej opłaty targowej w
okresie miesiąca,

4) oferowaną miesięczną kwotę brutto nie większą niż 4.200 zł z tytułu świadczenia usługi
polegającej na administrowaniu placem targowym, w tym częścią placu na potrzeby
targów zwierzęcych, wynikającą ze sposobu prowadzenia i organizacji handlu, utrzymania
stałej czystości i porządku, zimowego utrzymania placu, bieżących remontów urządzeń
technicznych, zachowania drożności ciągów komunikacji pieszej i kołowej.



- 2 -

Sposób organizacji handlu zgodnie z wymogami wynikającymi z obowiązujących
przepisów winien być opisany i uwidoczniony na załączniku graficznym placu
sporządzonym przez uczestnika konkursu,

5) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami i regulaminem konkursu i przyjmuje je
bez zastrzeżeń,

6)  zaświadczenie o niekaralności wystawione nie wcześniej niż trzy miesiące przed
upływem terminu składania ofert,

7)  aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

8)  aktualne zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega
z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub
zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na
raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert.

9)  podpis składającego ofertę.

§ 7

Konkurs jest ważny choćby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone
w ogłoszeniu o konkursie.

§ 8

1. Wadium w wysokości 10.000,00 zł winno być wpłacone w terminie określonym
w obwieszczeniu, przelewem na konto Urzędu Miasta w Nowym Targu.

2. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał konkurs, zostaje zarachowane na
poczet zabezpieczenia finansowego przewidzianego w umowie o inkaso i
administrowanie placem targowym.

3. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przegrał konkurs zostaje mu zwrócone po
zamknięciu konkursu w terminie do siedmiu dni przelewem na konto podane przez
uczestnika.

§ 9

1.Konkurs składa się z części jawnej i niejawnej.
2.W części jawnej, w obecności oferentów Komisja Konkursowa:
1) stwierdza prawidłowość ogłoszenia konkursu,
2) ustala liczbę otrzymanych ofert,
3) otwiera koperty z ofertami i kwalifikuje je do części niejawnej konkursu,
4) przyjmuje wyjaśnienia lub oświadczenia zgłoszone przez oferentów,
5) zawiadamia oferentów o terminie i miejscu części niejawnej konkursu oraz

o przewidywanym terminie zamknięcia konkursu.
3.Komisja odmawia zakwalifikowania do części niejawnej konkursu ofert, które nie

spełniają wymogów określonych w warunkach konkursu.
4.W części niejawnej Komisja Konkursowa:
1)dokonuje szczegółowej analizy ofert i wybiera najkorzystniejszą z nich lub ustala, że nie

wybrano żadnej ze złożonych ofert,
2)sporządza protokół z konkursu, podając w nim rozstrzygnięcie konkursu wraz

z uzasadnieniem.
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§ 10

Jeżeli ze względu na równorzędność ofert wybór jest utrudniony, Komisja Konkursowa
organizuje dodatkowy konkurs, zawiadamiając oferentów o terminie tegoż konkursu. W
trakcie dodatkowego konkursu równorzędni oferenci składają propozycje do protokołu, po
przeanalizowaniu których Komisja podejmuje ostateczną decyzję.

§ 11

Zastrzega się, że organizatorowi konkursu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty lub
uznania bez podania przyczyn, że konkurs nie dał rezultatów.

§ 12

Przewodniczący Komisji Konkursowej zawiadamia na piśmie uczestników konkursu o jego
wyniku w terminie nie dłuższym niż trzy dni od dnia zamknięcia konkursu.

§ 13

Zawiadomienie uczestnika konkursu o przyjęciu jego oferty, obliguje go do podpisania
umowy o inkaso opłaty targowej i administrowanie placem targowym na warunkach
podanych przed rozpoczęciem konkursu do dnia 1 września 2013 r. Odstąpienie od zawarcia
umowy powoduje utratę wpłaconego wadium.

§ 14

Protokół z przeprowadzonego konkursu podpisują przewodniczący i członkowie Komisji
Konkursowej.
Konkurs uważa się za zamknięty z chwilą podpisania protokołu.

Nowy Targ 2 sierpnia 2013 r.


