
 

 

WÓJT GMINY DOBRZEŃ WIELKI 
  

działając na podstawie przepisu art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 

o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.): 

 

OGŁASZA 

 

przetarg publiczny pisemny nieograniczony na oddanie w dzierżawę mienia w postaci 

sieci ciepłowniczych i innych urządzeń z nimi związanych stanowiących własność Gminy 

Dobrzeń Wielki, połączonych z systemem ciepłowniczym należącym do Elektrowni 

Opole stanowiącej przedsiębiorstwo PGE Górnictwa i Energetyki Spółki Akcyjnej 

z siedzibą w Bełchatowie, w celu zaopatrywania mieszkańców Gminy Dobrzeń Wielki 

oraz Miasta Opole (Dzielnicy Czarnowąsy) w energię cieplną.  

 

1. Z dokumentacją techniczną przedmiotu dzierżawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy 

Dobrzeń Wielki, Referacie Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, 

pokój nr 3, po uprzednim uzgodnieniu terminu spotkania pod numerem telefonu: 774110303 

2. Do przetargu może przystąpić podmiot spełniający następujące warunki: 

1) Posiada siedzibę lub oddział zarejestrowany w promieniu 50 km od siedziby Urzędu 

Gminy w Dobrzeniu Wielkim; 

2) Prowadzi działalność w zakresie dostawy ciepła dla odbiorców końcowych przez 

minimum 10 lat oraz dostarcza ciepło dla minimum 1000 odbiorców; 

3) Posiada centrum serwisowe w promieniu 30 km od siedziby Urzędu Gminy w Dobrzeniu 

Wielkim; 

3. Do przetargu może przystąpić podmiot, który wniesie przelewem wadium w wysokości 

30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100) w takim terminie, aby w dniu 

25.07.2022 r. do godziny 15:00 znalazło się na rachunku bankowym Urzędu Gminy Dobrzeń 

Wielki o numerze: 09 8895 0006 2000 0000 2512 0006 

Wadium złożone przez oferentów, których oferta nie została wybrana lub została odrzucona, 

zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty. 

Wadium złożone przez oferenta, którego oferta została wybrana zalicza się na poczet czynszu 

dzierżawnego. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał 

przetarg, uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy. 

4. Cenę wywoławczą stanowi miesięczny czynsz dzierżawny w wysokości netto 91 400,00 zł 

(słownie: dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta złotych 00/100). Wartość czynszu 

dzierżawnego powiększana będzie o podatek od towarów i usług (VAT) według stawki 

obowiązującej w terminie zapłaty. 

5. Ofertę należy przygotować w języku polskim w formie pisemnej, w sposób czytelny 

i trwały. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania 

oferenta oraz zawierać:  

1) imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta;  

2) oferowany roczny czynsz dzierżawny netto;  

3) oświadczenie oferenta, że zapoznał się z przedmiotem dzierżawy i nie wnosi do niego 

uwag;  

4) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia 

do ewidencji działalności gospodarczej; 



 

5) dokumenty potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają 

z przepisów prawa lub innych dokumentów ewidencyjnych lub rejestrowych;  

6) oświadczenie oferenta, że posiada wiedzę i doświadczenie, dysponuje odpowiednim 

potencjałem technicznym i personelem oraz znajduje się w sytuacji ekonomicznej 

i finansowej umożliwiającej prowadzenie działalności związanej z przedmiotem dzierżawy; 

7) oświadczenie oferenta, że spełnia warunki określone w ust. 2 niniejszego przetargu; 

8) kopię dowodu wpłaty wadium.  

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w zaklejonej kopercie, opatrzonej 

napisem: „Oferta na dzierżawę sieci ciepłowniczych i innych urządzeń z nimi związanych – 

nie otwierać.” w Sekretariacie Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki w terminie do dnia 

25.07.2022 r., do godziny 15:00 

Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.  

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni, liczonych od dnia otwarcia ofert.  

6. Otwarcie ofert nastąpi dnia 29.07.2022 r. w gabinecie Zastępcy Wójta mieszczącym się na 

piętrze budynku Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki.   

7. Wybranym będzie oferent, który zaoferuje najwyższy roczny czynsz dzierżawny. 

W przypadku zaoferowania czynszu w tej samej wysokości przez kilku oferentów przetarg 

będzie kontynuowany między tymi oferentami.  

8. Gmina Dobrzeń Wielki zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania 

którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny. 

9. Odrzuceniu podlegać będzie oferta, jeżeli:  

1) zostanie złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, 

który nie wniósł wadium;  

2) nie zawiera danych i dokumentów, które zgodnie z niniejszym ogłoszeniem oferta winna 

zawierać, lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie 

wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę lub opóźnić wybór 

najkorzystniejszej oferty.  

O odrzuceniu oferty, oferent zostanie niezwłocznie zawiadomiony pisemnie.  

10. Zawarcie umowy dzierżawy nastąpi w terminie do 60 dni liczonych od dnia wyboru 

oferenta.  

11. Załącznikami do ogłoszenia o przetargu są: 

1) Wykaz mienia stanowiącego przedmiot dzierżawy Dobrzeń Wielki, 

2) Wykaz mienia stanowiącego przedmiot dzierżawy Czarnowąsy, 

3) Schemat sieci ciepłowniczej Dobrzeń Wielki, 

4) Schemat sieci ciepłowniczej Czarnowąsy, 

5) Projekt umowy dzierżawy, 

6) Wykaz urządzeń i programów do przekazania przez ELKOM Gminie Dobrzeń Wielki,  

7) Wykaz odbiorców z mocami zamówionymi z podziałem na miejscowości wg stanu na maj 

2022 r. 

 

 
Z up. Wójta  

/-/ Piotr Jonek Zastępca Wójta 

 


