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Reguf ami

n pisem nego przeta rgu n ieograniczonego orga nizowa neg o przez

Szkolq PodstawowE Nr 37 im. K. G6rskiego w Bialymstoku
ul. Jaworowa 8 na najem lokali i powierzchni uiytkowych

5r
1' Czynno6ci zwiqzane z przeprowadzeniem przetargu wykonuje komisja w skfadzie
co najmniej
trzyosobowym, powotana przez Dyrektora Szkoty Podstawowej Nr 37 im. Kazimierza
G6rskiego

w Bialymstoku tj' jednostki organizacyjnej dysponujqcej nieruchomoSciq bqdacE przedmiotem
przetargu.

2' w skfad komisji, o kt6rej mowa w ust. 1 nie mogq wchodzii osoby pozostajqce
z oferentem
lub cztonkiem wtadz podmiotu przystqpujqcego do przetargu w zwiqzku matieriskim,

stosunku

pokrewiedstwa lub powinowactwa

w linii prostej, pokrewier{stwa lub powinowactwa w

linii

bocznej do drugiego stopnia, oraz osoby zwiqzane z w/w tytutem przysposobienia,
opieki lub
kurateli.

5z

3.

Przetarg organizowany przez szkotq podstawowE

Nr 37

im.

Kazimierza G6rskiego

w Biatymstoku, ma charakter publiczny i przeprowadzany jest w formie przetargu pisemnego

-

zbieranie ofert.

4'

Przetarg odbywa siq na podstawie ogloszenia. ogtoszenie

o przetargu na najem

lub
dzier2awq nieruchomo6ci, lokali u2ytkowych podaje siq do publicznejwiadomoSci
co najmniej na
14 dni przed wyznaczeniem terminu przetargu, poprzez ogfoszenie w prasie
lokalnej, na stronie

internetowej BlP, tablicy ogtoszeri Urzqdu Miejskiego w Biafymstoku oraz
na stronie
internetowej i tablicy ogtoszefi w szkole Podstawowej Nr 37 im. Kazimierza
G6rskiego

w Biatymstoku.

5. W ogfoszeniu o przetargu podaje siq w szczeg6lno5ci informacje:

a) o przedmiocie przetargq,

b) o czasie i miejscu przetargu,

c) o wysol<o5ci wadium,

terminie i miejscu jego wplacenia,

d) o mo2liwo5ci zapoznania siq z regulaminem przetargu oraz postanowieniami przysztej

umowy.

5. ogloszenie o przetargu mo2e r6wniei zawierai inne nii okreSrone w
ust. 5 postanowienia,
a w szczeg6lnoSci ograniczenia co do os6b mogqcych przystqpii do przetargu,
okresu

najmu lub

dzier2awy, rodzaju dziatalno6ci jaka mo2e

byi prowadzona w lokalu lub na nieruchomosci

i inne.

7' Na ka2dym z lokali u2ytkowych przeznaczonych do wynajqcia lub dzier2awy umieszczana jest
w widocznym miejscu informacja o przeznaczeniu do wynajqcia lub dzier2awy oraz
sposobie

u

zys ka n ia szcze

g6towych

da

nych z ty m zwiqza nych.

5s
8' Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wptacenie wadium w wysokosci
trzykrotnej oplaty
jako
ustalonej
iloczyn powierzchni nieruchomo5ci lub powierzchni uzytkowej lokalu i
stawki
wyjSciowej do licytacji, zaokrqglonej do petnych zfotych, w terminie
i miejscu podanym

w ogloszeniu o przetargu' w przypadku gdy kwota wadium jest ni2sza ni2 1000
zt, organizator
przetargu moze ustalii jej wysoko6i z pominiqciem powy2szej
zasady.

9'

Warunkiem uczestnictwa

w przetargu, opr6cz wplacenia wadium jest zto2enie oferty

spetniajqcej wymogi okreSlone w ogtoszeniu o przetargu,

10' Wadium przetargowe zwraca siq niezwtocznie po odwotaniu lub zamknieciu

przetargu,

jednak nie p6iniej ni2 przed uptywem 22 dni od dnia
odwotania lub zamkniqcia przetargu.

11. Wadium przetargowe wpfacone przez uczestnika przetargu, kt6ry wygral przetarg zalicza siq
na poczet kaucji lub czynszu i optat dodatkowych.

Sa

12. oferty w przetargu pisemnym naleZy sktadai w nieprzejrzystych, zamkniqtych kopertach
z napisem ,,przetarg - oznaczenie lokalu lgb nieruchomo6ci". oferta w szczeg6lnogci powinna
zawierai nastqpujqce dane:
a) lmiq i Nazwisko, adres, Nr pESEL, nazwe firmy, siedzibq, Nr Nrp, REGON
b) umowq sp6tki cywilnei, odpis wtasciwego rejestru nie starszy ni2 6 miesiqcy,

c) pisemne oSwiadczenie o zapoznaniu sig z regulaminem przetargu, warunkami przetargu
zawartymi

w

ogtoszeniu, warunkami umowy najmu lub dzieriawy eraz

o

przyjqciu ich bez

zastrze2e6,

d)

zto2one pisemne o6wiadczenie,

o tym 2e znany jest mu stan techniczny lokalu lub

nieruchomoSci oraz jest Swiadomy, i2 na najemcy lub dzier2awcy
ciq2y obowiqzek uzyskania
opinii, zezwoled lub decyzji stosownych organ6w w przedmiocie mo2liwo6ci przeprowadzenia
zamierzonej dzialalnoSci.
e) pisemne o5wiadczenie klauzuli RODO

13. Oferta zostanie oznaczona numerem porzqdkowym, pod kt6rym
zostanie zarejestrowana
w rejestrze z datq i godzinq wptywu.

14' Elementy konieczne oferty, dob6r kryteri6w oceny oraz ich wagq okregli
organizator
przeta rgu.

15' Przetarg jest wa2ny je2eli wptynqla co najmniej jedna oferta
spetniajqca warunki okredlone
w ogloszeniu o przetargu.

16. Przetarg sklada siq z czg5cijawnej i niejawnej.

17. W czq(ci jawnej przetargu komisja przetargowa dokonuje w obecno6ci oferent6w otwarcia
zto2onych ofert

.

18. W czq5ci niejawnej komisja dokonuje wyboru oferty

w

oparciu

o

kryteria ustalone

w ogtoszeniu o przetargu.

L9' 7 przebiegu przetargu sporzqdza siq protok6t, a o wynikach przetargu zawiadamia
siq
wszystkich oferent6w na pismie.

5s
2o' Przetarg uwaza siq za zakodczony wynikiem negatywnym, je2eli w przetargq pisemnym
nie
wptynqta ani jedna oferta, lub 2aden z uczestnik6w nie zaproponowat
ceny wy2szej od
wywofawczej, a tak2e je2eli komisja przetargowa stwierdzila, ie zloione
oferty nie spelniajq
warunk6w przetargu lub nie dokonata wyboru.

9e
21' Je2eli pierwszy przetarg zakor{czyt siq wynikiem negatywnym, w okresie
nie dtu2szym

ni2

3 miesiqce liczqc od dnia jego zamkniqcia mo2na przeprowadzii
drugi przetarg, w kt6rym stawka

wywofawcza moie byi obni2ona o nie wiqcej niiZQ%.

22'

6

drugi przetarg zakoriczyt siq wynikiem negatywnyffi, w okresie nie diu2szym
miesiqcy liczqc od dnia iego zamkniqcia umowa mo2e zostai
zawarta
Je2eli

w

ni2

drodze

bezprzetargowej wedtug stawki czynszu ustalonej w drodze negocjacji.

9z
23' Do wynajqcia lub wydzier2awienia w trybie przetargowym mo2e byi przeznaczony
r6wnie2
lokal lub nieruchomodi, kt6re nie sq wolne, o ile czas trwania dotychczasowej
umowy ko6czy

siq

przed dniem przetargu. W takim przypadku ryzyko niezwolnienia lokalu lub nieruchomo6ci przez

jego dotychczasowego posiadacza musi zostai ujawnione w ogfoszeniu o przetargu.

24. osoba zajmujqca lokal lub nieruchomoji, o kt6rych mowa w ust. 2s mo2e zostai
zobowiqzana do przedto2enia w okreilonym terminie, sporzqdzonego na wtasny koszt
aktu
notarialnego zawieraiqcego oSwiadczenie

o poddaniu siq w trybie

art. 777

s 1 Kodeksu

postqpowania cywilnego, egzekucji co do wydania nieruchomo6ci lub
lokalu, w terminie 5 dni od
dnia przetargu.

25. Dotychczasowy najemca lokalu u2ytkowego lub dzier2awca nieruchomojci,
kt6rego lqczny
okres najmu lub dzier2awy przedmiotowego lokalu lub nieruchomoSci
wynosi co najmniej 3 lata,

posiada pierwszeristwo przed podmiotem wytonionym w trybie przetargu,
o ile nie posiada
za legto6ci czynszowych.

26' Prawo pierwszefstwa polega na tym, 2e dotychczasowy najemca lub
dzier2awca, kt6ry zlo2yt
ofertq spelniajqcq warunki przetargu lecz nie zaproponowat najwy2szej

stawki

czynszu,

otrzymuje informacjq od organizatora przetargu o najwy2szej stawce
zaproponowanej w ofercie
spetniajqcej warunki przetargu i w terminie 5 dni od dnia powiadomienia przystugujqcym
o
mu
uprawnieniu mo2e zlo2yc organizatorowi przetargu o6wiadczenie o przyjqciu
wskazanej stawki
jako wtasnej. Je2eli dotychczasowy najemca lub dzier2awca
zto2y oswiadczenie o przyjqciu
wskazanej stawki, to organizator przetargu dokonujqc oceny ofert przyjmuje
tq ofertq jako
najwy2ej ocenionq w kryterium ,, cena,,.

Se

27' Podpisanie umowy z osobq, kt6ra wygrata przetarg, nastqpuje nie p6lniej
ni2 w ciqgu 7 dni
od dnia zamkniqcia przetargu. w przypadku nieopr62nienia lokalu lub
nieruchomogci, o kt6rym
mowa w S 7, w terminie 5 dni od dnia przetargu, oferent kt6ry zlo2yl
najkorzystniejszq ofertq,

mo2e zlo2yc oiwiadczenie
oSwiadczenia

o

rezygnacji

z

zawarcia umowy. Nie zto2enie wskazanego

jest rozumiane jako zgoda na zawarcie umowy po opr62nieniu

i

wvdaniu

nieruchomo6ci przez bylego najemcq,

W

przypadku niepodpisania umowy

z

przvczvn

niezale2nych od wynajmuiqcego, wptacone wadium ulega przepadkowi.

28. W przypadku nie przejqcia protokolarnego

w

wyznaczonym terminie wynajmujqcy

nieruchomoSci

lub lokalu

uiytkowego

lub wydzier2awiajqcy mo2e odstqpii od

z prawem naliczenia kary w wysoko6ci ustalonej

umowy

w umowie.

29' W przypadku gdy w terminach okre5lonych w ust. 26 i 27 umowa nie zostanie podpisana
bqdi nie nastqpi przejqcie nieruchomoSci organizator przetargu mo2e zawrze(
umowe z oso[q,
kt6ra zaproponowata najwy2szq stawkq lub zto2yla najkorzystniejszq ofertq, po
osobie, kt6ra
przetarg wygrata, pod warunkiem nie wycofania przez tq osobq
wpfaconego wadium.
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30' Tryb i zasady gospodarowania nieruchomoiciami gminnymi przez
trwalych zarzqdc6w tych
nieruchomoSci okre5lajq w szczeg6lnoSci:
a) ustawa z dnia 21 sierpnia t997 r. o gospodarce nieruchomoiciami (tekst jedn.
Dz.U.
Nr 1899);

bl zarzqdzenie Nr

5oo/1'B Prezydenta Miasta Biategostoku z dnia

wytaniania najemc6w,, dzier2awc6w i biorqcych

w

z20Ztr.

zt.os,zotg r. w sprawie trybu

u2yczenie nieruchomosci stanowiqcych zas6b

Miasta Biatystok,

c) zarzqdzenie Nr 60r/78 Prezydenta Miasta Biategostoku z dnia zt.os.2otg r, w
sprawie
okreslania, warunk6w um6w najmu, dzier2awy i u2yczenia nieruchomosci
stanowiqcych zas6b
Miasta Biafystok;

dl Tarzqdzenie Nr 736/2t

Prezydenta Miasta Biafegostoku z dnia oL.og.zozJ,

r. w

sprawie

stawek czynszu z tytutu najmu idzier2awy nieruchomoici stanowiqcych
zas6b Miasta Biatystok
oraz zarzqdzenie Nr 326/22 Prezydenta Miasta Biategostoku z
dnia 07.04.2022 r. zmieniajqce

zarzEdzenie w sprawie stawek czynszu z
zas6b Miasta Bialystok

tytulu najmu i dzier2awy nieruchomo6ci stanowiqcych

