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Regulamin

pisemnego publicznego przetargu nieograniczonego organizowanego przez

VII Liceum Og6lnoksztalc4ce im. Naucrycieli Tajnego Nauczania w Biatymstoku na
najem lokali u2ytkowych lub dzierhawg nieruchomoSci

$1. Przepisy og6lne

1. Przetary organizowany przez VII Liceum Og6lnoksztalcqce
Nauczania w Bialymstoku ma charakter publiczny

lm.
i

Nauczycieli Tajnego
organizowany jest

w formi e pr zetar gv pi semne go - zbieranie o fert.
2. Pruetarg odbywa sig na podstawie ogloszenia.

a) ogloszenie o przetwga ta wynajem lub dziefiawg nieruchomoSci,
uzytkowych podaje sig do wiadomoSci publicznej na co najmniej 14 dni

W znaczonym termine m pr zetar gu;
b) ogloszenie o przetargu na wynajem lub dziefiawg nieruchomoSci, lokali

uZytkowych podaje sig do wiadomoSci publicznej w prasie lokalnej, na stronie
internetowej i tablicy ogloszeri urzgdu oraz jednostki prowadzqcej przetary;

c) w ogloszeniu podaje sig informacje o:
- przedmio cie przetar gu,
- czasie i miejscu przetargu,
- wysokoSci wadium, terminie i sposobie wplacenia,
- o mozliwo fici zapoznanra sig z po stanowieni arrri przy szlej umowy ;

d) wadium przetargowe zwraca sig niezwlocznie po zamknigciu lub odwolaniu
przetargu, jednak nie p62niej ni? przed uplywem 14 dni od dnia odwolania lub
zamknigcia przetargu.

e) wadium przetargowe wplacone przez uczestnika, kt6ry wygral przetug,
zalicza sig na poczetkaucji lub czynszu i oplat dodatkowych.

e) ogloszenie moZe zawierul inne niz okreSlone vtyzej postanowienia

tj. ograniczenia co do okresu najmu htb dzierLawyo rodzaju dzialalnoSci jaka
mohe by6 prowadzonaw lokalu lub na nieruchomo6ci i inne.

3. Warunki uczestnictwa w przetargu:

a) wplacenie wadium w wysoko6ci trzykrotnej oplaty ustalonej jako iloczyn
powierzchni nieruchomoSci lub powierzchni uZytkowej lokalu i stawki wyjSciowej do
licytaoji lub trzykrotno6d ceny wywolawczejo zaokr4glonych do pelnych zlotych
w terminie i miejscu podanym w ogtoszeniu o przetargu;
b) zhoircnie oferty spelniaj4cej wymogi okreSlone w ogloszeniu o przetargu.

4. Regulamin prze,targu, oSwiadczenie, formularz ofertowy oruz wz6t ptzyszlej umowy
s4 dostgpne w sekretariacie VII Liceum Og6lnoksztalc4cego im. Nauczycieli Tajnego
Nauczania w Bialymstoku ul. Wierzbowa 7 oraz na stronie intemetowej
https,://-1pJ,.b_ia1y_slqk,p,,,_U

5. Czynno1ci zwiqzane z przeprowadzeniem przetargu wykonuje komisja w skladzie
co najmniej 3 os6b, powolana zaruqdzeniem Dyrektora VII Liceum
Og6lnoksztalc4cego im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Bialymstoku.

6. W sklad komisji przetargowej nie mogQ wchodzi6 osoby pozostaj4ce z oferentem lub
czlonkiem wladz podmiotu przystgpuj4cego do przetargu w zwiqzku mal2eriskim lub

lokali
przed
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powinowactwa linii bocznej do drugiego stopnia oraz osoby zwiqzarre z ww. tytulem
przysposobienia, opieki lub kurateli.

$2. Przetarg pisemny

1. Oferty w przetargu pisemnym nale?y skladad w nieprzejrzystych, zamknigtych
kopertach z napisem "przetwg- oznaczenielokalu lub nieruchomosci".

2. Ofertapowinna zawlrerul dane:
a) imig i nazwisko, adres nazwg firmy, siedzibg Nr NIp, regon;
b) pisemne oSwiadczenie o zapoznanitt sig z regulaminem o przetargu, warunkami

przetargu zawartymi w ogloszeniu, warunkami umowy najmu lub dzieraary oruz
o przyjgciu ich bez zastrzehefi;

c) pisemne oSwiadczenie, o tym 2e znany jest mu stan techniczny lokalu lub
nieruchomoSci oraz i2 jest Swiadomy ciqhqcego na nim obowi4zku uzyskania opinii,
zezwoleh lub decyzli stosownych organ6w w przedmiocie przeprowadzenia
zamieruonej dzialalno 6ci ;

d) pisemne oSwiadczenie klauzuli RODO.
3, Oferta zostanie oznaczorta numerem porz4dkowym, zarejestrowana z datqi godzin4

lWlywu.
4. Ptzetarg uznaje sig za wrtny jezeli wplynie co najmniej jedna oferta spelniaj4ca

warunki okreSlone w ogloszeniu o przetargu.
5.

6.

Przetarg sklada sig z czgscijawnej i niejawnej.
W czg5ci niejawnej, komisja ustala, kt6re zofert uznaje sig, zgodnie z obowiqzuj4cymi
przepisami, za wahne oraz czy oferenci ui$cili wymagane wadium i spoSr6d wa2nych
ofert wybiera oferenta w oparciu o kryteria ustalone w ogloszeniu.

7 . Z przebiegu przetargu komisja sporzqdzaprotok6l a o wynikachprzetargu zawiadamia
wszystkich oferent6w na piSmie.

$3. Pozostale zasady

1. Przetarg uwaza sig za zakohczony wynikiem negatywnym, jezeli w przetargu
pisemnym:
nie wplyngla ani jedna oferta,
haden z uczestnik6w nie zaoferowat ceny wyhszej od wywolawczej,
komisja przetargowa stwierdzila,2e zlohone ofert nie spelniajE warunk6w przetargu lub
nie dokonala wyboru.
W przypadkuzakohczeniapierwszego przetargu wynikiem negatywnyffi, w okresie nie
dluhszvrln ni? 3 miesi4ce liczqc od dnia zamknigcia, mohna przeprowadzid drugi
ptzetarg, w kt6rym stawka wywolawczamohe zostad obni2ona- nie wigcej jednak niZ
20%.
Jeheli drugi przetarg r6wniel zakoiczy sig wynikiem negatywnym, w okresie nie
dluhszymniz 6 miesiEcy liczqc od dnia jego zamknigcia, lokal lub nieruchomoSi mo2e
zostal wynajgta lub wydzierhawiona w trybie bezprzetargowym wedlug stawki czyrLszlr
ustalonego w drodze negocjacji.
Dotychczasowy najemca lokalu lub dzierhawca nieruchomoSci, kt6rego lqczny okres
najmu lub dziefiawy przedmiotowego lokalu lub nieruchomoSci wynosi co najmniej
3lata, posiada pierwszeristwo przed podmiotem wylonionym w trybie przetargu, o ile
nie posiada zaleg)ofici czynszowych.

a)

b)
c)

4.

W



5. Prawo pierwszeflstwa polega na tym, 2e dotychczasowy najemca lub dzierhawca,

kt6rego oferta spelnia warunki przetarga a nie zaproponowal on najwyzszej stawki
czynsru, zostaje poinformowany przez orgarizatora przetargt o najvtyhszej,
zaproponowanej stawce orv o przysluguj4cym mu uprawnieniu do zloLenia w terminie
5 dni od powiadomienia oSwiad czenia o przyjgciu wskazanej stawki j ako wlasnej . Jeaeli
dotychczasowy najemca lub dzierhawca ilozy stosowne oSwiadczenie, to organizator
przetwgv dokonuj4cy oceny ofert przyjmujg tg ofertg jako najwy2ej ocenion4
w kryterium,,cena".
Organizator zastrzega sobie prawo do odwolania lub zmiany warunk6w ptzetargvoruz
do uniewaznieniaprzetargubezpodaniaprzyczyn, jakfiv,rnie?do zamknigciaprzetargl
bez wybierania kt6rejkolwiek z ofert.
Podpisanie umowy z osob4, kt6ra wygralaprzetargnastgpuje nie p62niej ruZw ciqguT
dni od dnia powiadomienia podmiotu wylonionego w drodze przetargupisemnego.
W przypadku nieopr6Znienia przez poprzedniego najemc7ldzierhawcg lokalu lub
nieruchomoSci w terminie 5 dni od dnia przetargu, oferent kt6ry zaproponowal
najwyhszq stawkg lub zloLyl najkorzystniejszq ofertg mohe z\oZy| oSwiadczenie
o rezygnacji zawarcia umowy. Niezlozenie wskazanego oSwiadczeniajest rozumiane
jako zgoda zawarcia umowy po opr6znieniu i wydaniu nieruchomofici przez bylego
najemcg.

W przypadku niepodpisania umowy zprzyczynniezalghnychod organizatora przetargu
wplacone wadium ulega przepadkowi.
Warunkiem zawarcia umowy jest wplacenie kaucji zabezpieczajqcej wykonanie
wynikaj4cych z niej zobowiqzai finansowych ( r6wnowartoS6 trzymiesigcznego
czynszu) pod rygorem odst4pienia przezorganizatoraprzetarguod jej zawarcia.
W przypadku, gdy wyloniony w wyniku przetargunajemca zqmowaN. poprzednio danq
nieruchomofll, zawarcie umowy nastgpuje po wydaniu przez Prezydenta Miasta
Bialegostoku stosownego zaruqdzenia, W zwipku z tym, data wskazana we wzorze
umowy najmu mohe ulec przesunigciu do czasu uzyskania wskazanych dokument6w.

$4.Przepisy korficowe

Tryb i zasady gospodarowania nieruchomoSciami gmirurym i przez trwalych
zaruqdc6w tych nieruchomoSci okreslaj4 :

Ustawa zdnia2l sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz.U. 22021r.
poz.l899 zp62i, zm,)
Uchwala Nr XXXIV 1377ll2 Rady Miasta Bialystok z dnia 5 listopada 2012 r.
w sprawie okreSlania zasad nabywania, zbywania i obciq2ania nieruchomoSci oraz ich
wydzierhawiania lub wynajmowaniana czas oznaczony dluhszy ni?trzy lata lub na
czas nieoznaczony ( Dz. U rz. Woj . Podl. z 2020 r, poz.25 8 l)
zaru4dzenie Nr 1l42ll8 Prezydenta Miasta Bialegostoku z dnia 02.10.2018 r.
zmieniaiqce Zaruqdzenie z dnia 21.05.2018 r. w sprawie trybu wylaniania najemc6w,
dzierhawclw i bior4cychw tZyczenie nieruchomoSci stanowi4cych zas6b Miasta
Bialystok.
zaruqdzenie Nr 136/21 Prezydenta Miasta Bialegostoku z dnia 01.03.2021r.
w sprawie stawek czyrrszlrztyinilunajmu i dziefiawy nieruchomoSci stanowi4cych
zas6b Miasta Bialystok.

7.

9.

a)

b)

c)

d)
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e) Zarz1dzenie Nr 601/18 Prezydenta Miasta Bialegostokuz dnia2L 05.2018 r. w sprawie
okreslenia warunk6w um6w najmu, dziethawy i u}yczenianieruchomosci
stanowi4cych zas6b Miasta Bialystok.
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