Ogłoszenie nr 1/OC/2022 - dotyczy oferty cenowej
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy,
Zakład Doświadczalny Bonin, Bonin 48, 76-009 Bonin, tel. 94 342-69-62,
e-mail: zd.bonin@ihar.pl

Przedmiotem dzierżawy jest część nieruchomości gruntowej zlokalizowanej w
województwie zachodniopomorskim, powiecie koszalińskim, gminie Manowo, obrębie
Bonin (część działki ewidencyjnej o nr 320904_2.0066.4/76), miejscowości Bonin o
powierzchni wydzielonej do 1000 metrów kwadratowych dla której prowadzona jest
księga wieczysta K01K/00065011/7.
Termin podpisania umowy wraz z przekazaniem przedmiotu dzierżawy: 01 czerwca 2022 r.
1. Okres dzierżawy – czas oznaczony z możliwością przedłużenia.
2. Termin składania ofert ustala się na dzień 30 maja 2022 roku do godz. 09:30.
3. Otwarcie ofert nastąpi w Zakładzie Doświadczalnym w Boninie, 76-009 Bonin 48,
IHAR PIB w dniu 30 maja 2022 roku, Sekretariat o godz. 10:00.
4. Cena wywoławcza czynszu miesięcznego wynosi: 1,00 zł/m² netto miesięcznie +
podatek VAT (stawka 23%). Oferta minimalna w zakresie proponowanej ceny
powinna być wyższa od ceny wywoławczej.
5. Czynsz dzierżawny płatny będzie z góry do dnia 10 każdego miesiąca na podstawie
faktury wystawianej i przesłanej drogą elektroniczną przez Wydzierżawiającego.
Pisemne oferty należy składać w terminie do 30 maja 2022 roku do godz. 09:30 w
Sekretariacie ZD Bonin w zamkniętych kopertach z dopiskiem ,,Oferta na
dzierżawę części nieruchomości Bonin – ozn. sprawy 1/OC/2022”.
6. Decyduje data i godzina wpływu oferty do IHAR-PIB Zakład Doświadczalny Bonin.
Jednocześnie należy podpisać klauzulę informacyjną w zakresie współpracy (RODO).
7. Oferta powinna zawierać:
o Imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli
oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot, wraz z numerem
kontaktowym;
o datę sporządzenia oferty;
o oświadczenie, że oferent dokonał oględzin nieruchomości gruntowej
będącej przedmiotem oferty, zapoznał się z treścią ogłoszenia, wyraża
zgodę na warunki ogłoszenia i przyjmuje je bez zastrzeżeń;
o oferowaną cenę;
o niezbędne dane dotyczące odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej
ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, które umożliwią
Wydzierżawiającemu samodzielną weryfikację (KRS/ CEiDG);
o imię, nazwisko, adres oraz numer dowodu osobistego – w przypadku
osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.
8. Oferta powinna być podpisana przez oferenta lub osobę upoważnioną do
reprezentowania oferenta. Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone
do oferty, o ile nie wynika ono z innych załączonych dokumentów.
9. Kopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez
oferenta lub osobę upoważnioną do reprezentacji.
10. W wyniku zebranych ofert zostanie wybrana oferta, która będzie najkorzystniejsza
pod względem stawki czynszu dzierżawy i zaakceptowana przez Dyrektora Zakładu
Doświadczalnego w Boninie, IHAR-PIB.

11. Oględzin terenu będącego przedmiotem ogłoszenia można dokonać w dniach 2425.05.2022 roku po telefonicznym umówieniu z Dyrektorem Zakładu kom. 694-400007.
12. Szczegółowe informacje o przedmiocie dzierżawy można uzyskać w IHAR-PIB
Zakład Doświadczalny Bonin, 76-009 Bonin 48 oraz pod nr telefonu 694-400-007.
13. Zastrzega się prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Załączniki:
1. Formularz oferty cenowej.
2. Klauzula informacyjna w zakresie współpracy – dla oferentów (RODO).
3. Wzór umowy.

Załącznik nr 1 Formularz oferty cenowej

…………………………………………………………
Nazwa firmy i NIP/Imię i nazwisko PESEL
………………………………………………………..
KRS/CEiDG
………………………………………………………..
ulica
……………………………………………………….
kod pocztowy, miejscowość
………………………………………………………
telefon
IHAR – PIB w Radzikowie
Zakład Doświadczalny Bonin
76-009 Bonin 48
OFERTA
Składam

ofertę

proponowaną

na
cenę

dzierżawę
netto

………………………………………………….
za

1m2,

nie

niższą

niż

za
cena

wywoławcza:……………….……(słownie złotych:……….………………………………….),
którą zapłacę po wybraniu mojej oferty cenowej (z doliczeniem podatku VAT) na rachunek
bankowy Zakładu Doświadczalnego Bonin w BBS Darłowo nr 98 8566 1013 0201 0320
2001 0001, z góry do dnia 10 każdego miesiąca na podstawie faktury wystawianej przez
Wydzierżawiającego

w

formie

elektronicznej/PDF i

przesłanej

na

adres

e-mail:

……………..……………………...
Oświadczam, iż dokonałam/-em oględzin „przedmiotu oferty”.
Oświadczam, iż zapoznałam/-em się z treścią ogłoszenia, wyrażam zgodę na warunki
ogłoszenia i przyjmuję je bez zastrzeżeń.

…………….……………………
(data i podpis oferenta)

Załącznik 2 Klauzula informacyjna w zakresie współpracy – dla oferentów
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L
119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:


Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest IHAR – PIB w Radzikowie,
Zakład Doświadczalny Bonin, 76-009 Bonin 48



Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji praw i obowiązków
wynikającym ze współpracy, na podstawie RODO. Nazwa postępowania/numer:
1/OC/2022



odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;



w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;



posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w
art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO;



nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią,

…………………………….
Podpis imię i nazwisko

Załącznik 3 Wzór umowy
Umowa dzierżawy nieruchomości
zawarta w dniu 01.06.2022 roku w Boninie pomiędzy:
Instytutem Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowym Instytutem Badawczym, Zakładem
Doświadczalnym Bonin, Bonin 48, 76-009 Bonin, NIP 529-000-70-29, reprezentowanym
przez Dyrektora Zakładu Doświadczalnego Grzegorza Hury, zwanego w dalszej części
umowy Wydzierżawiającym

a
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
zwanego w dalszej części umowy Dzierżawcą.
Łącznie zwani w dalszej części umowy, również Stronami Umowy.
§1
1. Wydzierżawiający oświadcza, że jest użytkownikiem wieczystym nieruchomości
gruntowej

zlokalizowanej

w

województwie

zachodniopomorskim,

powiecie

koszalińskim, gminie Manowo, obrębie Bonin o nr ewidencyjnym 320904_2.0066.4/76,
dla której prowadzona jest księga wieczysta K01K/00065011/7.
2. Wydzierżawiający wydzierżawia Dzierżawcy nieruchomość ……………………………,
na warunkach szczegółowo określonych w niniejszej umowie i zobowiązuje się do
zapłaty ustalonego czynszu dzierżawnego oraz wyraża zgodę na korzystanie z dróg i
przylegającego placu w ramach czynszu dzierżawnego.
§2
1. Za dzierżawę przedmiotowej nieruchomości strony ustalają czynsz miesięczny w
wysokości:


netto ……............................. zł (słownie: …………….………………………….)



VAT (….%) ………………… zł (słownie: ………..…………………………….)



brutto ……………….…….. zł (słownie: …………….………………….…….).

2. Czynsz dzierżawny płatny będzie z góry do dnia 10 każdego miesiąca na podstawie
faktury wystawianej i przesłanej, przez Wydzierżawiającego, drogą elektroniczną (plik
PDF) na adres e-mail: ……………..……………………....

3. Kwota czynszu będzie waloryzowana przez Wydzierżawiającego corocznie, po upływie
pełnego roku od podpisania umowy dzierżawy, w oparciu o wskaźnik inflacji podany
przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym RP Monitor Polski.
4. Wydzierżawiający ma prawo do rozwiązania Umowy bez wypowiedzenia w przypadku
zalegania przez Dzierżawcę z zapłatą czynszu za dwa pełne okresy płatności z
zastrzeżeniem, że Wydzierżawiający, przed złożeniem odpowiedniego oświadczenia,
zobowiązany jest wezwać pisemnie pod rygorem nieważności Dzierżawcę do zapłaty
należnego czynszu, wyznaczając w tym celu odpowiedni termin, który nie będzie krótszy
niż 30 dni od daty doręczenia wezwania.
5. Dzierżawca ma prawo rozwiązania Umowy bez wypowiedzenia i odszkodowania jeżeli
działania albo zaniechania przeszkodzą w wykorzystywaniu Przedmiotu Dzierżawy
zgodnie z Umową.
§3
1. Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony, tj. od 01.06.2022 roku do dnia
………………….……
2. Niniejsza umowa może być rozwiązana przez Strony Umowy z zachowaniem
trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, złożonego w formie pisemnej w siedzibie
zakładu danej Strony Umowy.
3. Dzierżawca zobowiązuje się do wydania przedmiotu umowy w stanie niepogorszonym w
stosunku do stanu w dniu wydzierżawienia, pozbawionym wszelkiego rodzaju budowli
wzniesionych przez Dzierżawcę.
§4
1.

Wydzierżawiający wyraża zgodę na wykonywanie prac niezbędnych do bieżącego
utrzymania terenu przez Dzierżawcę, bez konieczności uzyskiwania dodatkowej zgody
Wydzierżawiającego, zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

2.

Wydzierżawiający upoważnia Dzierżawcę do występowania w jego imieniu przed
właściwymi organami administracji publicznej, urzędami i osobami trzecimi w zakresie
wszelkich czynności związanych z prowadzeniem przedmiotowych prac, nie wyłączając
składania wszelkich oświadczeń, wniosków i innych czynności faktycznych i prawnych,
według swobodnego uznania pełnomocnika.

3.

Strony potwierdzają, że od dnia zawarcia Umowy Dzierżawca posiada prawo do
dysponowania Nieruchomością na cele budowlane zgodnie z art. 32 ust. 4 pkt. 2 Ustawy
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.

4.

Dzierżawca nie może poddzierżawiać przedmiotu umowy, bez pisemnej zgody
Wydzierżawiającego.

§5
1.

Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przedmiotem umowy oraz samą
umową należy kierować drogą elektroniczną na adres e-mail: zdbonin@post.pl.
§6

1.

Każda ze stron zobowiązuje się do zachowania tajemnicy dotyczącej w sprawie
przedmiotowej umowy.
§7

1.

Spory wynikające z wykonania umowy jak również pozostające w związku z
przedmiotową umową strony postarają się rozwiązać w trybie negocjacji.

2.

Spory nierozwiązane w trybie negocjacji będą kierowane do Sądu właściwego dla
siedziby Wydzierżawiającego.

3.

Zmiana warunków umowy może nastąpić na drodze negocjacji w formie pisemnego
porozumienia pod rygorem nieważności.

4.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego.
§8

1.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.

Wydzierżawiający
………………………….

Data i podpis

Dzierżawca
………………………….

Data i podpis

