
23.02.2022 

Zapraszamy do składania ofert na dzierżawę gruntów położonych na terenie pozostającym  

w zarządzie Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze – Ochli z przeznaczeniem na prowadzenie 

działalności gastronomicznej.  

I. W skład gruntów przeznaczonych na teren dzierżawny wchodzą: 

1. Staw górny 
2. Staw dolny z okalającym terenem przeznaczony na prowadzenie działalności usługowej 

 Teren stawu dolnego wymaga planu zagospodarowania uzgodnionego z Zarządcą oraz 
jego wdrożenie w okresie  6 m-cy od dnia podpisania umowy. 

II. Dodatkowe informacje  

1. Stawy mają charakter przepływowy i jest możliwość hodowli ryb o dużych wymaganiach 
tlenowych. 

2. Muzeum jest otwarte we wszystkie dni tygodnia. Przed złożeniem oferty wymagane są 
oględziny przedmiotu oferty.  

3. Umowa może zostać zawarta na okres do 3 lat z możliwością przedłużenia. 
4. Dzierżawca będzie zobowiązany do prowadzenia działalności gastronomicznej  

z uwzględnieniem godzin otwarcia Muzeum i podczas imprez organizowanych przez 
Muzeum.  

5. Na terenie Muzeum odbywają się cykliczne imprezy plenerowe z sporą ilością atrakcji  
i uczestników wydarzeń. 

6. Jedną z działalności Muzeum jest edukacja i tworzenie warsztatów w których uczestniczą 
wieloosobowe grupy, często korzystające z gastronomii na miejscu.  

7. W ofercie Muzeum są też wynajmy obiektów oraz wynajem terenu tzw. ”wyspy”, w których 
odbywają się imprezy okolicznościowe. Jest to potencjalne miejsca organizacji dodatkowych 
cateringów. 

8. W przypadku nie wypełnienia warunków umowy dotyczących zagospodarowania terenu w 
terminie 6 miesięcy od daty podpisania umowa zostanie rozwiązana. 

III. Zamawiający pomimo wyboru oferty zastrzega sobie prawo do odmowy zawarcia umowy  
 

IV. Opis sposobu przygotowania oferty: 
- oferta powinna być podpisana i zawierać dane Wykonawcy- adres, tel. email, 
- dokumenty potwierdzające posiadanie doświadczenia  

             - cenę oferty obejmującą całość zamówienia (brutto),  
- inne wymagane dokumenty  

  
Miejsce oraz termin składania ofert 
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na   adres:      

sekretariat@muzeumochla.pl , listownie pocztą polską (decyduje data stempla pocztowego), 
kurierem lub też dostarczona osobiście do sekretariatu Muzeum Etnograficznego do dnia  
18.03.2022 r. do godz. 16.00. wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców 
lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniejszej niż 



sześć miesięcy przed datą złożenia oferty. W przypadku dni wolnych od pracy lub po godzinach 
pracy ofertę można zostawić za  potwierdzeniem odbioru u pracownika ochrony Skansenu. 

2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu  21 marca 2022r. 
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert. 

V. Kryteria oceny oferty 

1. Cena 70% 
2. Ocena koncepcji 20% 
3. Doświadczenie w prowadzeniu podobnej działalności: 10% 

VIII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawcę na stronie internetowej 
www.muzeumochla.pl /BIP w zakładce Przetargi i zapytania, oraz skontaktuje się z Wykonawcą, który 
przedstawił najkorzystniejszą ofertę.  

W przypadku ewentualnych pytań proszę o kontakt pod nr tel. sekretariat 68/321 15 91,  

Tel. kom. 500 754 522.  

 


