Zarządzenie nr 6/2021
Dyrektora Ośrodka Promocji Kultury i Sportu Gminy Brenna
z dnia 25 marca 2021 r.
w sprawie nieograniczonego ustnego przetargu na dzierżawę dwóch kiosków gastronomicznych
położonych w Parku Turystyki w Brennej Centrum, ul. Malinowa 2b i Górkach Wielkich, ul.
Sportowa 8, na prowadzenie działalności gastronomicznej

Na podstawie § 8 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie
sposobu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, stanowiących
własność Skarbu Państwa lub własność jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. 2014, poz. 1490)
Dyrektor Ośrodka Promocji, Kultury i Sportu Gminy Brenna zarządza, co następuje:
§ 1. 1. Przeprowadzić ustny nieograniczony przetarg na dzierżawę dwóch kiosków gastronomicznych
położonych w Parku Turystyki w Brennej przy ul. Malinowej 2b i Górkach Wielkich, ul. Sportowa
8.
2. Warunki przetargu, o którym mowa w ust. 1 określa ogłoszenie stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia
§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu oraz na stronie internetowej gminy.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Zarządzenia nr 6/2021
Dyrektora Ośrodka Promocji, Kultury i Sportu
Gminy Brenna z dnia 25 marca 2021 roku

Dyrektor Ośrodka Promocji Kultury i Sportu ogłasza pierwszy nieograniczony ustny przetarg
na dzierżawę dwóch kiosków gastronomicznych położonych w:
1. Parku Turystyki w Brennej Centrum, ul. Malinowa 2b, na prowadzenie działalności
gastronomicznej.
2. Pod Brandysem w Górkach Wielkich, ul. Sportowa 8, na prowadzenie działalności
gastronomicznej.
Całoroczne kioski gastronomiczne o powierzchni:
1. Kiosk gastronomiczny (nr 1) w Brennej - 41,36m² położony jest na terenie Parku Turystyki
w Brennej Centrum, na działce o numerze ewidencyjnym 1788/5, zapisana w KW
BB1C/00043155/2 oznaczony w ewidencji gruntów jako Bi, stanowiące jedn. planu
o symbolu 4.UT.87- tereny sportowo turystyczne wraz z niezbędnym zapleczem usługowoobsługowym o szerokim profilu programowym.
2. Kiosk gastronomiczny w Górkach Wielkich - 41,36m² położony jest na terenie „Pod
Brandysem” w Górkach Wielkich, na działce o numerze ewidencyjnym 1869/56 zapisana w
KW BB1C/00020277/6 oznaczony w ewidencji gruntów jako Bi, stanowiące jedn. planu
o symbolu A2US - tereny sportowo turystyczne wraz z niezbędnym zapleczem usługowoobsługowym o szerokim profilu programowym.
Przetarg odbędzie się w dniu 9 kwietnia 2021 r. o godz. 12.00 w 43-438 Brenna, w Amfiteatrze,
przy ul. Malinowej 2b. UWAGA! – w związku z pandemią Koronawirusa SARS-CoV-2 Dyrektor
OPKiS zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu przetargu w przypadku nowych/zmiany
obostrzeń sanitarnych.
Stawka wywoławcza czynszu za:
1. kiosk gastronomiczny (nr 1) w Brennej wynosi 1300,00 zł. miesięcznie plus 23 % VAT.
2. kiosk gastronomiczny w Górkach Wielkich wynosi 800,00 zł. miesięcznie plus 23 % VAT.
Kioski wydzierżawione zostaną na trzy lata.
Wadium w wysokości 1500,00 (słownie złotych: (jeden tysiąc pięćset złotych) za jeden kiosk
winno być wniesione przed przetargiem na konto OPKiS nr: 41 8111 0009 2001 0037 0031 0001.
Każdy kiosk podlega oddzielnej licytacji , kwota wadium za każdy kiosk winna być wniesiona osobno.
Uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, jest zobowiązany podpisać umowę najmu w ciągu 14 dni
od dnia ogłoszenia wyników przetargu.
Wadium złożone przez oferenta, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu.
Uchylenie się od zawarcia umowy najmu spowoduje przepadek wpłaconego wadium.
Najemcę poza czynszem obciążają wydatki związane z utrzymaniem lokalu: energia elektryczna,
woda, ścieki, bieżące naprawy itp.
Celem obejrzenia lokalu proszę o kontakt z Ośrodkiem Promocji Kultury i Sportu Gminy Brenna,
ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna, tel. 668 437 759
Dyrektor zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Bliższe informacje w tym dotyczące regulaminu przeprowadzania przetargu znajdują się na stronie
internetowej Gminy Brenna – BIP – Instytucje Publiczne-OPKiS-Ogłoszenia.
Projekt umowy do wglądu w Informacji Turystycznej, Brenna, ul. Wyzwolenia 77.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH w związku z:
pierwszy nieograniczony ustny przetarg na dzierżawę dwóch kiosków gastronomicznych położonych
w Brennej i Górkach Wielkich z dnia 25.03.2021 r.
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych oraz na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 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), zwanego w skrócie „RODO”, informujemy, że:
1. ADMINISTRATOR DANYCH
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Promocji Kultury i Sportu Gminy Brenna (zwanym dalej OPKiS), który
reprezentuje Dyrektor Ośrodek Ośrodka Promocji Kultury i Sportu Gminy Brenna z siedzibą władz przy ul. Wyzwolenia 55, 43-438
Brenna, tel. +48 33 8536 550, fax, e-mail: opkis@brenna.org.pl
2. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną
danych osobowych, w następujący sposób: pod adresem poczty elektronicznej:

•

iod@brenna.org.pl

•

pisemnie na adres siedziby Administratora.

3. PODSTAWA PRAWNA I CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się w celu obsługi przetargu na podstawie Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 z późn. zm.).
4. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w pkt. 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być
organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w
celach i w zakresie wynikających z przepisów prawa. Odbiorcami danych mogą być również inne podmioty, które na podstawie
stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe na jego polecenie. Administrator nie zamierza
przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
5. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane oraz
w okresie wskazanym przepisami prawa, w tym w celach archiwalnych zgodnie z rzeczowym wykazem akt Ośrodka Promocji,
Kultury i Sporty Gminy Brenna.
6. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ
Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Panu/Pani prawo;
•

dostępu do treści swoich danych osobowych,

•

ich sprostowania (poprawienia),

•

ograniczenia przetwarzania swoich danych w momencie, gdy kwestionowana jest prawidłowość przetwarzania danych
osobowych.
Ograniczenie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych może nie zostać zrealizowane w sytuacji, kiedy naruszyłoby to: prawny
obowiązek przetwarzania tych danych, realizację decyzji, umów i zobowiązań, integralność oraz strukturę zbiorów
i baz danych, obowiązek rozliczenia finansowego z innymi podmiotami, ochronę dóbr i roszczeń innych osób, itp.
7. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO
W sytuacji gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych,
przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a do ich podania będzie Pani/Pan zobowiązana/y.
Jeśli nie poda nam Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować
konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa. W szczególnych sytuacjach OPKiS może przetwarzać dane osobowe innych
osób (np. członków rodziny) jeżeli wynika to z obowiązujących przepisów prawa.
9. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE
Informujemy także, że Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będzie to jednak prowadzić
do zautomatyzowanego podejmowania decyzji i profilowania.

