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Dyrektora I Liceum Og6lnoksztalc4cego im. Adama Mickiewicza

W Bialymstoku.

REGULAMIN

przeprowadzenia nieograniczonego pisemnego przetargu na wynajem powierzchni uZytkowej

wynoszQcej 32 m2 z przeznaczeniem na pomieszczenie doprowadzeniatwiczefizbroni4
pneumatyczn4 w budynku I Liceum Og6lnoksztalc4cego im. Adama Mickiewicza
w Bialymstoku ul. Brukowa 2, 15 - 889 Bialystok.

$1
1. Przetarg oglasza i przeprowadza Dyrektor I Liceum Og6lnoksztalcqcego im. Adama

Mickiewicza w Bialymstoku ul. Brukowa 2.
2. CzynnoSci zwi4zane z przeprowadzeniem przetargtr wykonuje komisja konkursowa

w skladzie co najmniej 3 os6b. Przewodniczqcego oruz czlonk6w komisji wyznacza
Dyrektor I Liceum Og6lnoksztalc4cego im. Adama Mickiewicza w Bialymstoku
ul. Brukowa 2.

3. W sktad komisji konkursowej nie mog4 wchodzid osoby pozostaj4ce z oferentem lub
czlonkiem wladz podmiotu przystgpuj4cego do przetargu w zwiqzku malzeriskim,
stosunku pokrewieristwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieristwa lub
powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia oraz osoby zwi1zane z ww. ztytulu
przysposobienia, opieki lub kurateli.

4. W przypadku zaistnienia okolicznoSci, o kt6rych mowa w ust. 3 czlonek komisji,
kt6rego te okolicznoSci dotyczq zostaje vtylqczony ze skladu komisji po zlozeniv
stosownego oSwiadczenia.

5. W razie koniecznoSci uzupelnienia komisji przewodniczqcy zawiesza przetarg
i informuje uczestnik6w o terminie i miejscu wznowieniaprzetargu.

$2

l.Szkola dysponuje wydzielonym Hlt**m przeznaczo:nym na pomies zczenie
do prowadzenia iwiczeh zbroni4 pneumatyczn4.
2.Okres trwania najmu do 3 lat.
3.Dodatkowe wymagania wobec Najemcy:

a) Najemca zobowiqzany jest do uzywania wynajgtego pomieszczenia w spos6b
odpowiadaj4cy jego przeznaczeniu i przy przestrzegartiu przepis6w prawa
w zakresie wymog6w sanitarnych, ochrony ppo?., bezpieczenstwa i higieny
pracy i ochrony mienia.

b) Najemca zobowiqzany jest do placenia Wynajmuj4cemu czynszu w wysokoSci
ustalonej w drodze przetargu - czynsz platny bgdzie do 25 dnia miesi4ca
zaktory przysluguje oplata przelewem na podstawie wystawionej faktury.

4.Ceng wywolawcza za miesi4c najmu ustala sig w wysokoSci 390,40 zl netto + 23Yo vat.
5.W cenie czynszu zawarte s4 koszty zwtEzane z eksploatacj4 powierzchni najmu:
energii elektrycznej i centralnego ogrzewania.

$3
Termin i warunki przetargu

1. Oferent bior4cy udzial w przetargu zobowi4zuje sig do zawarcia umowy na warunkach
zawartych w projekcie umowy.
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2. Prz,edprzystqpieniem do sporz1dzenia oferty, Oferent winien dokona6 wizji lokalnej
pomieszczenia bgd4cego przedmiotem najmu.

3. Oferent mohe zloZy| tylko jedn4 ofertg dotyczqc1 przedmiotu najmu. Zlolenie przez

Oferenta wigcej niz jednej oferty skutkowa6 bgdzie odrzuceniem wszystkrchzlohonych
przez niego ofert.

4. Oferta musi by6 podpisana przez osobg upowaznion4 do reprezentowania Oferenta.
W przypadku podpisania oferty ptzez osobg niewykazan4 w KRS - rejestrze
przedsigbiorc6w lub niewykazan4 w zaSwiadczeniu o wpisie do dzialalnoSci
gospodarczej, do oferty winno byt dotqczone pelnomocnictwo (oryginal lub kopia
poSwiadczona za zgodnoS6 z oryginal.em) dla osoby podpisuj4cej ofertg. Oferent moze
wprowadzilzmiany lub wycofatzlo2on1ofertg przeduplywemterminu skladaniaofert.

5. Oferta powinna zawierad nastgpuj4ce dane:

a) Imig i nazwisko, adres, PESEL, ewentualnie takhe nazwg przedsigbiorstwa
i jego siedzibg, numerNIP, REGON,

b) WysokoSi proponowanego czynszlJ miesigcznego, nie mniejsz4 niz stawka
minimalna 390,40 zl netto,

c) OSwiadczenie o zapoznaniu sig z regulaminem przetargu, warunkami przetargu
zawartymi w ogloszeniu, warunkami umowy najmu otaz o przyjgciu ich bez
zastrzehen,

d) OSwiadczenie, 2e znany jest mu stan techniczny lokalu oraz jest Swiadomy, 2e

na Najemcy ciq?y obowi4zek uzyskania opinii, zezwoleh lub decyzji
stosownych organ6w w przedmiocie mo2liwo6ci przeprowadzenia zamierzonej
dzialalnoSci.

6. Oferty nale?y skladad w zamknigtych kopertach z napisem ,,Przetarg na wynajem
powierzchni uzytliowej wynosz4cej 32 m' z przezfiaczeniem na pomieszczenie do

prowadzeniatwiczefiz broni4 pneumatyczn4 w budynku I Liceum Og6lnoksztalcqcym

im. Adama Mickiewicza w Bralymstoku, ul. Brukowa 2, 15 - 889 Bialystok" do

30.12.2022 r. do godz. 12.00 w siedzibie Zamawiajqcego, d. I Liceum

Og6lnoksztalc4cym im. Adama Mickiewicza w Bialymstoku ul. Brukowa 2 w
sekretariacie szkoly (parter).

7. Oferta zostanie oznaczoruanumerem porz4dkowym, pod kt6rym zostala zarejestrowana
z datq i godzinE wplywu.

8. Przetarg jest wazny, chociahby wplynEla tylko jedna oferta spelniaj4ca warunki
okreSlone w przetargu.

9. Oferty z\ohone po terminie przewidzianym na skladanie ofert nie bEd4 przyjmowane.

10. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wplacenie wadium w wysokoSci trzykrotnej
wysokoSci czynszu netto, tJ. ll7l,20 zl na konto 26 1240 lI54 11 11 0010 5990 3425

do dnia 29.12.2022 r. orazprzedlohenie dowodu wptaty najp62niej do dnia 30.12.2022r.

do godz. 13.00.

11. Wadium przetargowe wplacone przez uczestnik6w przetargv zwraca sig niezwlocznie
po odwolaniu lub zamknigciu przetargu,jednak nie p62niej,ni?przed uplywem 2l dni
od dnia odwolania lub zamkniEcia przetargu. W przypadku niepodpisania umowy

z przyczyt niezaleanych od organizatora przetargu, wplacone wadium przepada.

Wadium przetargowe wplacone przez uczestnika, kt6ry wygral przetarg, zalicza sig na

poczetkaucji lub czynszu i oplat dodatkowych.
l2.Publiczne otwarcie ofert odbgdzie sig w dniu 30.12.2022 r. o godz. 13.00 w siedzibie

I Liceum Og6lnoksztalc4cego im. Adama Mickiewicza w Bialymstoku,
ul. Brukowa 2.

13. Za najkorzystniejszq ofertg bqdzie \znana oferta z najvtylsz4 cenQ netto.
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14. W pqypadku zlohenia oferty przez dotychczasowego najemcg, kt6rego \qczny okres

najmu przedmiotowego lokalu wynosi 3 lata, posiada on pierwszeristwo przed
podmiotem wylonionym w trybie przetargu, o ile nie posiada zalegloSci czynszowych
wobec wynajmuj4cego.

15. Prawo pierwszeflstwa polega na tym, 2e dotychczasowy najemca, kt6ry zLotyl ofertg
spelniaj4c4 warunki przetargu lecz nie zaproponowal najwyZszej stawki czWSZu,

otrzymuje informacjg od organizatora przetargu o najwyhszej stawce zaproponowanej
w ofercie spelniaj4cej warunki przetargu i w terminie 5 dni od dnia powiadomienia
o przyslugujQcym mu uprawnieniu moze zloZyl organizatorowi przetargu oSwiadczenie

o przyjgciu wskazanej stawki jako wlasnej. Je2eli dotychczasowy najemca zloZy

oSwiadczenie o przyjgciu wskazanej stawki, to organizator przetargu dokonuj4c oceny
ofert przyjmuje tg ofertg jako najwyZej ocenion4 w kryterium ,,cena".

16. Podpisanie umowy z osob4, kt6ra wygrala przetarg nast4pi w terminie 7 dni od daty
powiadomienia podmiotu wylonionego, po uzyskaniu zgody Prezydenta Miasta
Bialegostoku przez organizatora przetargu. I Liceum Og6lnoksztalcqce im. Adama
MickiewiczawBialymstoku zastrzega sobie prawo zamknigciaprzetargubezwybrania
kt6rejkolwiek z ofert.

77. Organrzator przetargu odrzuci ofertg, jeleli:
a) zostalazlohonapo wyznaczonymterminie, w niewlaScirvym miejscu lub zostata

podpisana przez osobg nieupowaZnion4 do reprezentowania Oferenta
b) oferta nie zawiera danych, o kt6rych mowa w $3 ust.5 lub dane te s4

niekomple tne czy nieczytelne

$4
1. Przetarg sklada sig z czgSci jawnej i.niejawnej.
2. CzgS(, jawna przetargu, podczas kt6rej komisja przetargowa dokonuje otwarcia

zlohonych ofert odbywa sig w obecnoSci oferent6w.
3. Wyboru oferty dokonuje komisja w czgSci niejawnej przetargu.
4. PrzewodniczEcy komisji przystgpuje do otwarcia ofert i podaje informacjg o wysokoSci

czynsz6w zaw arty ch w o ferci e.

$s
l. Z przetargu komisja sporzqdza protok6l niezwlocznie po zakohczeniu czynnoSci

przetargowych
2. Protok6l zawiera nastgpuj4ce 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 przetargn, wraz z uzasadnieniem oraz o innych istotnych zdarzeniach
maj4cych wplyw na przebieg przetargtt,

d) najv'ry?szq wysokoS6 czyrrszn osi4gniEt4 w przetargu pisemnym,
e) . imig i nazwisko osoby ustalonej jako najemca lokalu,
f) imiona i nazwiska przewodniczqcego i czlonk6w komisji przetargowej

3. Protok6l z przeprowadzonego przetargu podpisuj4 przewodniczqcy i czlonkowie
komisj i przetargow ej, a zatwierdza dyrektor szkoly.

4. Pruetarguwala siE za zamknigty z chwil4 podpisania protokolu.

$6
1 . P rzetar g uw aLa sig za nier ozstrzygnigty j eSli :

&



a) .nie wptylr-gla ani jedna oferta,
b) Zadenz uczestnik6w nie zaoferowal ceny v,ryhszej od wywolawczq,
c) komisja konkursowa stwierdzila, 2e zlohone oferty nie spelniaj4 warunk6w

przetargu lub nie dokonano wyboru.
2. Organizator przetargu ma prawo do odwolania lub zmiany oferty przetargowej oraz

uniewaZnienia przetargu bez podania przyczyrl,jak r6wnieL zarrrlrrrigcia przetargubez
wybierania kt6rejkolwiek z ofert.

Podstawa prawna:

- Ustawa o gospodarce nieruchomoSciami (tekst jednolity Dz.U. 22021r. poz.l 899 ze zm.),

- Zarzqdzenie nr 600/18 Prezydenta Miasta Bialegostoku z dnia 2l maja 2018 r. w sprawie
trybu wylaniania najemc6w, dziefiawc6w i bior4cych w u?yczenie nieruchomoSci
stanowi4cych zas6b Miasta Bialystok,

- Zarzqdzenie nr 601/18 Prezydenta Miasta Bialegostoku z dnia 2l maja 2018 r. w sprawie
okreSlenia warunk6w najmu, dzierilawy i u?yczenia nieruchomoSci stanowi4cych zas6b

Miasta Bialystok,

- Zarzqdzeniem 136121 Prezydenta Miasta Bialegostoku z dnia 1 marca 2021r. w sprawie
stawek czynsztJzguhtnajmu lub dzierLawy nieruchomo6ci stanowi4cych zas6b Miasta
Bialystok,

- Zarzqdzenie rr 326l22Prezydenta Miasta Bialegostoku z dnia 7 kwietnia 2022 r.
zmieniaj4ce zaruqdzeiie w sprawie stawek czyns ) z tytulu najmu lub dzierZawy
nieruchomo6ci stanowi4cych zas6b Miasta Bialystok,

- Ustawa Kodeks Cywilny (Dz.U. 22022 r. po2.1360).

DYHTEKTOR
)4w.....ms**a.Mitula.

- Podpis dyrektora

Za\qczniki do re gulaminu :

1. Formularz ofertowy - zal. Nr I
2. Wz6r umowy- zal.Nr2


