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REGULAMIN
przeprowadzenianieograniczonego pisemnego przetarguna wynajem powierzchni uzytkowej
na ustawienie automatu samosprzedajqcego napoje gorQce oraz automatu samosprzedaj1cego
przek4ski i napoje zimne (pow. 2m2, wydzielona czQSC korytarza szkolnegonalpigtrze)
w budynku I Liceum Og6lnoksztalc4cego im. Adama Mickiewicza w Bialymstoku ul.
Brukowa 2,15 - 889 Biatystok.

Podstawa prawna:

- Ustawa o gospodarce nieruchomoSciami (tekst jednolityDz.lJ.22021r. poz.l899),

- Zarz4dzenie nr 600118 Prezydenta Miasta Bialegostoku z dnia 2l maja 2018 r. w sprawie
trybu wylaniania najemc6w, dzierhawc6w i bior4cych w ulyczenie nieruchomoSci
stanowiqcych zas6b Miasta Bialystok,

- Zxzqdzenie nr 601/18 Prczydenta Miasta Bialegostoku z dnia 2l maja 2018 r. w sprawie
okreSlenia warunk6w najmu, dzierhavty iulyczenianieruchomoSci stanowi4cych zas6bMiasta

Bialystok,

- Zarzydzenie nr 13612l Prezydenta Miasta Bialegostoku z dnia I marca 2021 r. w sprawie
stawek czynszu z tyltslu najmu lub dzierhawy nieruchomoSci stanowi4cych zasob Miasta
Bialystok,
- Zarzqdzenie nr 326l22Prczydenta Miasta Bialegostoku z dnia 7 kwietnia 2022

zarzqdzenie w sprawie stawek czynszv
stanowi4cych zas6b Miasta Bialystok,

z

tytults, najmu

lub

r. zmieniaj4ce

dzieraawy nieruchomoSci

- przepisy Ustawy Kodeks Cywilny.
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Przetarg oglasza i przeprowadzaDyrektor I Liceum Og6lnoksztalc4cego im. Adama
Mickiewic za w Bialymstoku ul. Brukowa 2.
CzynnoSci zwiqzane z przeprowadzeniem przetargu wykonuje komisja przetargowa
w skladzie co najmniej 3 os6b. Przewodniczqcego oraz czlonk6w komisji wyznacza
Dyrektor I Liceum Og6lnoksztalc4cego im. Adama Mickiewicza w Bialymstoku ul.
Brukowa 2.
W sklad komisji przetargowej nie mog? wchodzii osoby pozostajEce z oferentem lub
czlonkiem wladz podmiotu przystgpuj4cego do pruetargr w zwiqzku malzeriskim,
stosunku pokrewieristwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieristwa lub
powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia oraz osoby zwiqzane zww. zty\ilu
przysposobienia, opieki lub kurateli.
W przypadku zaistnienia okolicznoSci, o kt6rych mowa w ust 3 czlonek komisji, kt6rego
te okolicznoSci dotyczq, zostaje wyl1czony ze skladu komisji po zloaeniu stosownego
oSwiadczenia.

5. W razie koniecznoSci

uzupelnienia komisji przewodnicz1cy zawiesza przetarg
i informuje uczestnik6w o terminie i miejscu wznowieniaprzetargu.
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warunki
l.Szkola dysponuje wydzielon4 czgSciq korytarza szkolnego przeznaczon4 na SciSle
okreslon4 dzialalnoS6 gospodarcz4 zwiqzanq z ustawieniem dw6ch automat6w
samosprzedaj4cych.
2.P omieszczenie ma doprowadz onq bie?qcq wodg.

3.Okres trwania najmu do 3 lat.

4.Dodatkowe wymagania wobec Naj emcy:
a) Najemca zobowi4zany jest do ustawienia automatu samosprzedaj4cego napoje
gor4ce oraz automatu samosprzedaj4cego przek4ski i napoje zimne.
Szczeg6lowe obowi4zki Najemcy zostanq okreSlone w umowie.
b) ZywnoS6 w automatach musi spelniad wymagania Rozporz4dzenia Ministra
Zdrowia z dnia 26.07.2016 r. w sprawie grup Srodk6w spozywczych
przeznaczonych do sprzedaly dzieciom i mlodzie?y w jednostkach systemu
oSwiaty oraz Wmagari jakie musz? spelni6 Srodki spozywcze stosowane
w ramach zywienia zbiorowego dzieci i mlodzie?y w tych jednostkach (Dz.U.
22016 poz.ll54 ze zm.)
c) Najemca zobowiqzany jest do placenia Wynajmuj4cemu czynszu w wysokoSci
ustalonej w drodze przetargu - czynsz platny bEdzie do dnia 25 brel1cego
miesi4ca przelewem na podstawie wystawionej faktury.
5.Ceng wywolawczaza jeden miesi4c najmu ustala sig w wysokoSci 732,00 zl netto + 23%
vat.
6.W cenie czynsz\zawarte s4 koszty zwiqzane z eksploatacj4 powierzchni najmu: energii
elektrycznej, wody, centralnego ogrzewania.
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Termin i warunki przetargu
Oferent bior4cy udzialw przetargtzobowiqzuje sig do zawarcia umowy na warunkach
zawartych w projekcie umowy.
Przed przyst4pieniem do sporzqdzenia oferty Oferent winien dokona6 wizji lokalnej
pomieszczenia bgd4cego przedmiotem najmu.
Oferent moae zlotyc tylko jedn4 ofertE dotyczqc1 przedmiotu najmu. ZloZenie przez
Oferenta wigcej ni2 jednej ofert skutkowaf bEdzie odrzuceniem wszystkich zlozonych
przez niego ofert.
Oferta musi by6 podpisana przez osobg upowa2nion4 do reprezentowania Oferenta.
W przypadku podpisania oferty przez osobg nie wykazanQ w KRS - rejestrze
przedsigbiorc6w lub nie v,ykazan4 w zaSwiadczeniu o wpisie do dzialalno6ci
gospodarczej, do ofert winno byd dolqczone pelnomocnictwo (oryginal lub kopia
poSwiadczonaza zgodnoS6 z oryginalem) dla osoby podpisuj4cej ofertg. Oferent moze
wprowadzi 6 zmiany lub wycofac zlohonqofertg przeduptrywem terminu skladania ofert.
Oferta powinna zawierad nastgpuj4ce dane:
a) Imig i nazwisko, adres, PESEL, ewentualnie takhe nazwg przedsigbiorstwa
. i jego siedzibg, numer NIP, REGON
b) WysokoS6 proponowanego czynszu miesigcznego, nie mniejsz4 niz stawka
minimalna 7 32,00 zl netto.
c) Pisemne oSwiadczenie o zapoznaniu sig z regulaminem przetargu, warunkami
przetargu zawartymi w ogloszeniu, warunkami umowy najmu oraz o przyjgciu
ich bez zastrzehefi.
d) Pisemne oSwiadczenie, 2e znany jest mu stan techniczny lokalu oraz jest
Swiadomy, 2e na Najemcy ci4zy obowiqzek nzyskania opinii, zezwoleri lub
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decyzji stosownych organ6w

w

przedmiocie mozliwoSci przeprowadzenia

zamier zonej dzialalno Sci.

6.

Oferty nale2y sklada6 w zamknigtych kopertach z napisem ,,Przetarg na wynajem

powierzchni uZytkowej na ustawienie automatu samosprzedaj4cego napoje gorqce oraz
automatu samosprzedajqcego przek4ski i napoje zimne w I Liceum Og6lnoksztalcqcym
im. Adama Mickiewicza w Bialymstoku, ul. Brukowa 2" do 30.09.2022 r. do godz.
10.00 w siedzibie zamawiqEcego, tj. I Liceum Og6lnoksztalc4cym im. Adama
MickiewiczawBialymstoku ul. Brukowa 2 w sekretariacie szkoly (parter).
7. Oferta zostanie oznaczofianumerem porz4dkowym, pod kt6rym zostala zarejestrowana
z datai godzin4 wplywu.
8. Przetarg jest wazny, chocia2by wplyngla tylko jedna oferta spelniaj4ca warunki
okreSlone w przetargu.
9. Oferty zlolone po terminie przewidzianym na skladanie ofert nie bgd4 przyjmowane.
10. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wplacenie wadium w wysokoSci trzykrotnej
wysokoSci czynsnr netto, tj.2196,00 zl na konto 26 1240 1154 1111 0010 5990 3425
do dnia 29.09.2022 r. orazprzed\ohenie dowodu wplaty najp62niq do dnia 30.09.2022
r. do godz. 1 1.00.
11. Wadium przetargowe wplacone przez uczestnik6w przetargu zwraca sig niezwlocznie
po odwolaniu lub zamknigciu przetargu,jednak nie p6Zniej ni?przed uplywem 2l dni
od dnia odwolania lub zamknigcia przetargu. W przypadku nie podpisania umowy
z ptzyczyn niezaleZnych od organizatora przetargu wplacone wadium przepada.
Wadium przetargowe wplacone przez uczestnika, kt6ry wygral przetarg, zalicza sig na
poczet kaucji lub c.zynszu i oplat dodatkowych.
12. Pubhczne otwarcie ofert odbgdzie sig w dniu 30.09 .2022 r. o godz. 1 1 .00 w siedzibie I
Liceum Og6lnoksztalcqcym . im. Adama Mickiewicza w Bialymstoku,
ul. Brukowa 2.
13. Za najkorzystniejszq ofertg bgdzie uznana oferta z nujvtyhszq cerrq netto.
14. Podpisanie umowy z osob4, kt6ra wygrala przetarg nast4pi w terminie 7 dni od daty
powiadomienia podmiotu wylonionego, po uzyskaniu zgody Prezydenta Miasta
Bialegostoktt przez organizatora przetargu. I Liceum Og6lnoksztalcqce im. Adama
Mickiewiczaw Bialymstoku zastrzega sobie prawo zamknigciaprzetargubezwybrania
kt6rejkolwiek z ofert.
15. Organizator przetargu odrzuci ofertg, jeheli:
a) Zosta\azloZonapo wyznaczonymterminie, w niewlaScin ym miejscu lub zostala
podpisana przez osobg nie upowa2nionq do reprezentowania Oferenta
b) Oferta nie zawiera danych, o kt6rych mowa w $3 ust.5 pkt a i b regulaminu lub
dane te s4 niekompletne czy nieczytelne
c) Do oferty nie zostaly dol4czone dokumenty wymienione w $3 ust.5 pkt c i d lub
zalqczone dokumenty nie spelniaj4 warunk6w okre6lonych w w/w punktach.
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Przet'arg sklada sig z czgSci jawnej

i niejawnej.
jawna
podczas
przetargt,
kt6rej komisja przetargowa dokonuje otwarcia
Czg{6
zloZonych ofert odbywa sig w obecnoSci oferent6w.
Wyboru oferty dokonuje komisja w czgSci niejawnej przetargt.
PrzewodniczEcy komisji przystgpuje do otwarcia ofert i podaje informacjE o wysokoSci
czyfiszow zawartych w ofercie.
$s

4d,w

l. Z
2.

3.
4.
1

.

2.

przetargu komisja sporz4dza protok6l niezwlocznie po zakoiczeniu czynnoSci
przetargowych
Protok6l zawieranastgpuj4ce informacje:
a) termin, miejsce i rodzaj przetargu oraz datg sporzqdzenia protokolu,
b) oznaczenie lokalu bgd4cego przedmiotem przetargu,
c) informacje o osobach dopuszczonych i niedopuszczonych do udzialu
w przetargv, wraz z uzasadnieniem oraz o innych istotnych zdarzeniach
maj4cych wplyw na przebieg przetargtt,
d) najwy Zszq wysokoSd czynszu osi4gnigt4 w przetar gu pisemnym,
e) imig i nazwisko osoby ustalonej jako najemca lokalu,
0 imiona i nazwiska przewodniczqcego i czlonk6w komisji przetargowej
Protok6l z przeprowadzonego przetargu podpisuj4 przewodniczEcy i czlonkowie
ko mi sj i przetar gow ej, a zatw ierdza dyrekto r s zkoly.
PrzetargtwaZa sig za zamknigty z chwil1podpisania protokolu.
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Przetarg uwaza sig za nierozstrzygnigty j eSli:
a) nie wplynglaanijedna oferta,
b) Zaden z uczestnik6w nie zaofercwil. ceny wylszej od wywolawczej,
c) komisja przetargowa stwierdzila, 2e zlohone oferty nie spelniaj4 warunk6w
przetargtt lub nie dokonano wyboru.
Organizator przetargu ma prawo do odwolania lub zmiany oferty przetargowej oraz
uni ewazni e nia pr zetar gu b ez po dani a pr zy czy n, j ak r6wni e 2 zalr,knig cia pr zetar gtt b ez
wybierania kt6rejkolwiek z ofert.

DYRP4TOR

nsrrmrrts.....
Podpis dyrektora

Za\qczniki do re gul aminu :
1. Formularz ofertowy - zal. Nr I
2. Wz6r umowy- zal. Nr 2
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