Poznań, 23.01.2019 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT
Port Lotniczy Poznań-Ławica Sp. z o.o. (dalej Wynajmujący) z siedzibą w Poznaniu, przy
ul. Bukowskiej 285, informuje o wydłużeniu składania Ofert wstępnych oraz Ofert w postępowaniu
aukcyjnym w Konkursie ofert na najem powierzchni przeznaczonej pod prowadzenie działalności o profilu
automatów vendingowych na terenie Portu Lotniczego Poznań-Ławica Sp. z o.o.
W związku z powyższym, zmianie ulega:
•

§ 1 ust. 1 Regulaminu, który otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Konkurs składa się z dwóch Etapów:
Etap I – złożenie przez Oferentów, którzy otrzymali Zaproszenie od Wynajmującego, ofert wstępnych i
wymaganych dokumentów (wskazanych w załączniku nr 2) z wykorzystaniem Platformy, przy czym runda
wstępna postępowania rozpocznie się 21 lutego 2019 roku o godzinie 10.00 i trwać będzie do 22 lutego
2019 roku do godziny 11.00.
Etap II – złożenie przez Oferentów, którzy złożyli oferty wstępne oraz wymagane dokumenty wskazane w
załączniku nr 2 w terminie do 22 lutego 2019 r. do godziny 11.00, Ofert w Rundzie aukcyjnej. Runda
aukcyjna dotycząca przedmiotu najmu rozpocznie się 22 lutego 2019 r. o 12.00 i trwać będzie 15 minut z
możliwością przedłużenia aukcji w przypadku zmiany oferty w ciągu dwóch ostatnich minut jej trwania.”
•

§ 2 ust. 6 Regulaminu, który otrzymuje następujące brzmienie:

„Oferent zobowiązuje się do zapewnienia w automatach vendingowych asortymentu nie mniejszego niż
wskazany w załączniku nr 6. Dodatkowo Oferent zobowiązany jest do dostarczenia kawomatu typu WMF
Pesto oraz dwóch sztuk ekspresów ciśnieniowych na potrzeby Wynajmującego w terminie do 31.03.2019
r., na warunkach opisanych w projekcie umowy.”
•

§ 3 ust. 3 Regulaminu, który otrzymuje następujące brzmienie:

„Zwycięzcą Postępowania będzie Oferent, który złoży najkorzystniejszą Ofertę w Rundzie aukcyjnej (Etap
II Konkursu). Oferent, którego Oferta zostanie wybrana (będzie najkorzystniejsza) zobowiązany będzie do
zawarcia z Wynajmującym umowy najmu w terminie 7 dni roboczych od zakończenia aukcji i wyboru przez
Port najkorzystniejszej oferty.”

Dodatkowo, zmianie ulega:
•

Załącznik numer 3 do Regulaminu, tj. projekt umowy w zakresie § 7 ust. 9, który otrzymuje brzmienie:

„Dodatkowo w terminie do 31.03.2019 r. Najemca dostarczy na swój koszt i udostępni automat do kawy
( kawomat typu WMF Pesto), do którego produkty zakupywane będą przez Wynajmującego u Najemcy na
podstawie odrębnych zamówień.”

•

Załącznik numer 3 do Regulaminu, tj. projekt umowy w zakresie § 9 ust. 4, który otrzymuje brzmienie:

„W całym okresie trwania umowy Wynajmujący

może rozwiązać Umowę bez zachowania okresu

wypowiedzenia wyłącznie w wypadkach przewidzianych w przepisach prawa, w treści Umowy, a także w
niżej wymienionych przypadkach:
a) zwłoki Najemcy w zapłacie jakichkolwiek opłat wymienionych w § 7 Umowy przez okres 2 miesięcy,
b) naruszenia przez Najemcę postanowień § 1 ust. 5 Umowy oraz rażącego naruszenia zapisów § 3, § 4,
§ 5 lub § 6 Umowy,
c) rozpoczęcia inwestycji polegającej na rozbudowie bądź przebudowie Portu Lotniczego związanej z
przedmiotem najmu,
d) naruszenia przez Najemcę powszechnie obowiązujących przepisów prawa.”

1. Osobami upoważnionymi do kontaktu z Oferentami są:
Artur Maliński – Kierownik Działu Handlu tel. +48 61 849 21 00 lub +48 664 789 137
e-mail: amalinski@airport-poznan.com.pl
Katarzyna Kosowska – Specjalista ds. Handlu tel. +48 61 849 29 21
e-mail: kkosowska@airport-poznan.com.pl
2. Szczegółowy Regulamin Konkursu z wprowadzonymi zmianami stanowi załącznik do niniejszego
ogłoszenia.

