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Regulamin

pisemnego publicznego przetargu nieograniczonego organizowanego pYzez

VU li.*m Og6lnoXszialc4ce im. Naucrycieli Tajnego Nauczania w Biatymstoku na

naj em lokali ui,ytkorvych lub ilzierlLaw I nieruchomo5ci

$1. PrzePisy og6lne

przetargorganizowarry przezVll Liceum Og6lnoksztalcqce im. Nauczycieli Tajnego

Nauczania w Bialymstoku ma charakter publiczny i otganizowany jest

w formi e pr zetar gv pi semne go - zbieranie o fert.

Pruetargodbywa sig na podstawie ogloszenia.

a) ogloszenie o przetargv na wynajem lub dzier?awq nieruchomoSci, lokali' 
uiytto*ych poiaje sig Ao wiadomoSci publicznej na co najmniej 14 dni przed

W znaczonym terminem Ptzetw gv;

b) ogloszenie o przetargu na wynajem lub dziefiawq nieruchomoSci, lokali' 
,Zytto*ych podaje sig do wiadomoSci publicznej w prasie lokalnej, na stronie

internetowej i tablicy ogloszerl urzgdu oraz jednostki prowadzqcq ptzetary;

c) w ogloszeniu podaje sig informacje o:

- przedmiocie przetargu,

- czasie i miejscu Przetatgu,
- wysokoSci wadium, terminie i sposobie wplacenia,

- o mo2liwoScizapoznanta sig z postanowieniami przyszlej umowy;

d) wadium przetargowe zwraca sig niezwlocznie po zamknigciu lub odwotaniu

przetargu,3eanak nie p62niej' nil przed uplywem 14 dni od dnia odwolania lub

zamknigcia przetargu.

e) wadium przetargowe wplacone ptzez uczestnika, kt6ry w$al ptzetatg,

zaliczasig na poczet kaucji lub czynszu i oplat dodatkowych.

e) ogloszenie mo1e zawierul inne ni? okreslone WZei postanowienia' 
tj. ograniczenia co do okresu najmu \fu dzier1awy, rodzait dzia\alnoSci jaka

moheby6 prowadzortaw lokalu lub na nieruchomo6ci i inne'

3. Warunki uczestnictwa w przetargu:

a) wplacenie wadium w wysokoSci trzykrotnej oplaty ustalonej jako iloczyn

powierzchni nieruchomo$ci lub powierzchni uZytkowej lokalu i stawki wyjSciowej do

iicyacji lub trzykrotnoSd ceny wywolawczej, zaokr4glonych do pelnych zNotych

w terminie i miejscu podanym w ogloszeniu o przetargu;

b) z\ohenie oferty spelniaj4cej wymogi okreslone w ogloszeniu o przetargu.

4. Regulamin przetargu, oSwiadczenie, formularz ofertowy oraz wzbr ptzyszlej umowy

s4 dostgpne w sekretariacie VII Liceum Og6lnoksztalcqcego im. Nauczycieli Tajnego

Nauczania w Bialymstoku ul. Wierzbowa 7 oraz na stronie internetowej

https ://lo7.bialystok.pl/
5. Czyndsii zwiqzani , prreprowadzeniem przetargu wykonuje komisja w skladzie

co najmniej 3 os6b, powolana zarzqdzeniem Dyrektora VII Liceum

O g6lnoksztalc4cego im. Nauczycieli Taj nego Nauczania w Bialymstoku.

O. W st<laa komisji przetargowej nie moge wchodzii osoby pozostaj4ce z ofercrltem lub
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czlonkiem wNadz podmiotu. przystgpuj4cego do przetargu w zwi4zku maNteiskim lubpowinowactwa linii 
.boczngj ao-ariigi"go'stopnia^ oraz osoby zwiqzane z ww. tytulemprzysposobienia, opieki lub kurateli.

$2. Przetarg pisemny

1' Oferty w ptzetargu pisemnym nalehy skladai w nieprzej rzystych, zamknigtych
kopertach z napisem "przetarg- oznaczenie lokalu lub nierucho*osri,,.

2. Oferta powinna zawierul dane:
a) imig i nazwisko, adres nazwg firmy, siedzibg Nr NIp, regon;
b) pisemne oSwiadczenie o zapoznaniu sig z regulaminem o przetargu, warunkami

przetargu zawartymi w ogloszeniu, warunkami umowy najmu lub dzierzawy oraz
o przyjgciu ichbez zastrzeheir;

c) pisemne oSwiadczenie, o tym 2e znany jest mu stan techniczny lokalu lub
nieruchomoSci oraz i2 jest Swiadomy ciq?qcego na nim obowi4zku uzyskania opinii,
zezwoleh lub decyzji stosownych organ6w w przedmiocie przeprowadzenia
zarrier zonej dzialalno Sci;

d) pisemne oSwiadczenie klauzuli RODO.
3. Oferta zostanie oznaczorra numerem porz4dkowym, zarejestrowana z datq i godzinq

wplywu.
4. Przetatg vznaje siE za wa?ny jezeli wplynie co najmniej jedna oferta spetrniaj4ca

warunki okreSlone w ogloszeniu o przetargu.
5.

6.

Przetarg sklada sig z czgsci jawnej i niejawnej.
W czgSci niejawnej, komisja ustala, l<t6re zofert uznaje sig, zgodni e z obowiqzuj4cymi
przepisami, za wuZne oraz czy oferenci uiScili wymagane wadium i spodr6d wa Znych
ofert wybiera oferenta w oparciu o kryteria ustalone w ogloszeniu.

7 . Z przebieguptzetargu komisja sporz}dzaprotok6l a o wynikach przetarg u zawiadania
wszystkich oferent6w na pi6mie.

$3. Pozostale zasady

1. Pruetarg uwaza sig za zakohczony wnikiem negatywnym, jezeli w przetargu
pisemnym:

a)

b)
c)

2.

nie wplyngla ani jedna oferta,
Zaden z uczestnik6w nie zaoferowal ceny wyzszej od wywolawczq,
komisja przetargowa stwierdzila ,2e z-loizone ofert nie spelniaj4 warunk6w przetargu lub
nie dokonala wyboru.
W przypadku zakonczenia pierwsze go przetargu wynikiem negatywnym, w okresie nie
dlvlszym ni| 3 miesi4ce liczqc od dnia zamknigcia , moata przeprowa dzi6 drugi
przetarg, w kt6ryn stawka wywolawczamohe zostad obnizona- nie wigcej jednak niz
20%.
Jeheli drugi przetarg r6wniez zakortczy sig wynikiem negatywnyffi, w okresie nie
dlvhszymniz 6 miesiEcy liczqc od dnia jego zamknigcia, lokal lub nieruchomoSd moke
zosta| wynajgta lub wydzierhawionaw trybie bezprzetargowym wedlug stawki czynsnr
ustalonego w drodze negocjacji.
Dotychczasowy najemca lokalu lub dziefiawca nieruchomoSci, kt6rego lqczny okres
najmu lub dzier1awy przedmiotowego lokalu lub nieruchomoSci wynosi co ,a.lnniei

3.

4.

(

It',



5.

3lata,posiada pierwszefstwo przed podmiotem wylonionym w trybie przetargu, o ile

nie posiada zalegloSci czynszowych.

Prawo pierwszefistwa polega na tym, 2e dotychczasowy najemca lub dziethawca,

kt6rego oferta spelnia warunki przetargu a nie zaproponowal on najwyzszej stawki

czyrtszu, zostaje poinformowany przez otganizatoru przetargU o najwyhszei,

zaproponowanej stawce orw o przysluguj4cym mu uprawnieniu do zNoZenia w terminie

5 dni od powiadomienia oSwiadczeniao przyjgciu wskazanej stawki jako wtrasnej. Jezeli

dotychczasowy najemca lub dzierhawca zNoZy stosowne oSwiadczenie, to organizator

przetargt dokonuj4cy oceny ofert przyjmujg tq ofertg jako naiwyhej ocenionq

w kryterium ,,cenau'.
Orgxizator zastrzega sobie prawo do odwolania lub zmiany warunk6w przetargu oraz

douniewaznieniaprzetargubezpodaniaprzyczyn, jakfiwnieZdozamknigciaprzetargtt

bez wybierania kt6rejkolwiek z ofert.
Podpisanie umowy z osob4, kt6ra wygralaprzetwgnastgpuje nie p6zniej ni?w ciqguT

dni od dnia powiadomienia podmiotu wylonionego w drodze przetargupisemnego.

W przypadku nieopr6znienia przez poprzedniego najemc7ldziefiawcg lokalu lub

nieruchomoSci w terminie 5 dni od dnia przetargl, oferent kt6ry zaproponowal

najvtyhszq, stawkg lub zloayN najkorzystniejszq ofertg mohe zNoty| oSwiadczenie

o rczygnacji zawarcia umowy. Niezlozenie wskazanego oSwiadczeniajest rozumiane

jako zgoda zawarcia umowy po opr6znieniu i wydaniu nieruchomoficiprzez bylego

najemcg.

W przypadku niepodpisania umowy zprzyczynniezalghnych od organizatoraprzetargu

wplacone wadium ulega przepadkowi.

Warunkiem zawarcia umowy jest wplacenie kaucji zabezpieczajqcej wykonanie

wynikaj4cych z niej zobowiqzafi finansowych ( r6wnowartoSd trzymiesigcznego

czyrLszn) pod rygorem odst4pienia przez organizatoraprzetargu od jej zawarcia.

W przypadku, gdy wyloniony w wyniku przetargo najemca zqmowil. poprzednio danq

nieruchomofil, zawarcie umowy nastgpuje po wydanit przez Prezydenta Miasta

Bialegostoku stosownego zaruqdzenia. W zwiqzku z tym, data wskazana we wzorze

umowy najmu moae ulec przesunigciu do czasu uzyskania wskazanych dokument6w.

$4.Przepisy korflcowe

Tryb i zasady gospodarowania nieruchomoSciami gminnymi przez trwalych
zaruqdc6w tych nieruchomoSci okreSlaj4 :

Ustawa zdnia2l sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoSciami (Dz.U. 22021r.
po2.1899 zpbLfi.m.)
Uchwala Nr XXXIV 1377ll2 Rady Miasta Bialystok z dnia 5 listopada 2012 r.

w sprawie okreSlania zasad nabywania, zhywaniai obciqhania nieruchomoSci oraz ich
vtydzierhawiania lub wynajmowaniana czas oznaczony dNvhszy niztrzy lata lub na

czasnieoznaczorly (Dz.Urz. Woj. Podl. 22020 r.poz.258l)
Zarzqdzenie Nr 1l42ll8 Prezydenta Miasta Biategostoku z dnia 02.10.2018 r.

zmieniajqce Zaruqdzenie z dnia 21.05.2018 r. w sprawie trybu wylaniania najemc6w,

dziefiawc6w i bior4cychw v?yczenie nieruchomoSci stanowi4cych zas6b Miasta
Bialystok.
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zaruqdzenie Nr 136/21 Prezydenta Miasta Bialegostoku z dnia 01.03.2021r.
w sprawie stawek czynszuztylrilunajmu i dzierhawy nieruchomo3ci stanowi4cych
zas6b Miasta Bialystok.
Zatzqdzenie Nr 601/18 Prezydenta Miasta Bialegostoku z dnia2L 05.2018 r. w sprawie
okreslenia warunk6w um6w najmu, dzierzaw i uhyczenianieruchomodci
stanowi4cych zas6b Miasta Bialystok.
Przepisy Ustawy Kodeks Cywilny.
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