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Dyrektora I Liceum Og6lnoksztalc4cego im. Adama Mickiewicza
W Bialymstoku.

REGULAMIN
przeprowadzenia nieograniczonego pisemnego przetargu na wynajem powierzchni uzytkowej
wynoszQcej 25 m' zprzeznaazeniem na punkt malej gastronomii - sklepik szkolny w budynku
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Liceum Og6lnoksztalc4cego im. Adama Mickiewicza

w

Bialymstoku ul. Brukowa 2,

15 - 889 Bialystok.
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Przetarg oglasza i przeprowadza Dyrektor I Liceum Og6lnoksztalc4cego im. Adama
Mickiewiczaw Bialymstoku ul. Brukowa 2.
CzynnoSci zwiEzane z przeprowadzeniem przetargu 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.
W sklad komisji konkursowej nie mogE wchodzi6 osoby pozostaj4ce z oferentem lub
czlonkiem wladz podmiotu przystgpuj4cego do przetargu w zwiqzku mal2efskim,
stosunku pokrewieristwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieristwa lub
powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia oraz osoby zwi1zane zww. ztyttilu
przysposobienia, opieki lub kurateli.
W przypadku zaistnienia okolicznoSci, o kt6rych mowa w ust. 3 czlonek komisji,
kt6rego te okolicznoSci dotyczq zostaje v,ryl4czony ze skladu komisji po zlo2eniu
stosownego oSwiadczenia.
W razie koniecznoSci uzupelnienia komisji przewodniczqcy zawiesza przetarg
i informuje uczestnik6w o terminie i miejscu wznowieniaprzetargu.
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Warunki najmu
l.Szkola dysponuje wydzielonym pomieszczeniem przeznaczonym na SciSle okreSlon4
dzialalnoSi gospodarcz 4 zwiqzan1 z prowadzeniem sklepiku szkolnego.
2. Pomi e szczenie ma doprowadz on4 biezqcq wodg.
3.Okres trwania najmu do 3 lat.
4.Dodatkowe wymagania wobec Naj emcy:
a) Najemca zobowi1zany jest do uZywania wynajgtego pomieszczenia w spos6b
odpowiadaj4cy jego przeznaczeniu i przy przesttzeganiu przepis6w prawa
w zakresie wymog6w sanitarnych, ochrony ppoz., bezpieczenstwa i higieny
pracy i ochrony mienia. Szczeg6lowe obowi4zki Najemcy zostan4 okreSlone
w umowie.
b) Zywnolc musi spelniai wymagania Rozporzqdzenia Ministra Zdrowia z dnia
r. w sprawie grup Srodk6w spo2ywczych przeznaczonych do
' 26.07.2016
sprzedaly dzieciom imlodziely w jednostkach systemu oSwiaty orazwymagan
jakie
muszq
stosowane
spelnii Srodki
spoLywcze
w ramach Zywienra zbiorowego dzieci i mlodzieZy 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 bgdzie do 25 dnia miesi4ca
zakt6ry przysluguje oplata przelewem na podstawie wystawionej faktury.

N

5.Ceng.

wywolawcza

za miesi4c najmu ustala sig w wysokoSci 1300,00 zl netto + 23%

vat.

6.W cenie czynszuzawarte sq koszty zwiqzane z eksploatacj4 powierzchni najmu: wody,
kanalizacji, energii elektrycznej i centralnego o grzewania.
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Termin i warunki przetargu
Oferent bior4cy udzial w przetargu zobowi4zuje sig do zawarcia umowy na warunkach
zawartych w projekcie umowy.
Przed przyst4pieniem do sporzqdzenia oferty, Oferent winien dokonai wizji lokalnej
pomieszczenia bgdEcego przedmiotem najmu.
Oferent moLe zloLyt, tylko jedn4 ofertg dotyczqcq przedmiotu najmu. ZloLenie przez
Oferenta wigcej niz jednej oferty skutkowa6 bgdzie odrzuceniem wszystkrch zlohonych
przez niego ofert.
Oferta musi byi podpisana przez osobg upowaznionq do reprezentowania Oferenta.
W przypadku podpisania oferty przez osobg niev"ykazanQ w KRS - rejestrze
przedsigbiorc6w lub niewykazan4 w zaSwiadczeniu o wpisie do dzialalnoSci
gospodarczej, do oferty winno byt dolqczone pelnomocnictwo (oryginal lub kopia
poSwiadczona za zgodnoSl z oryginalem) dla osoby podpisuj4cej ofertg. Oferent moze
wprowadzi c zmiany lub wycofad zlohonqofertg przed uplywem terminu skladania ofert.
Oferta powinna zawierat nastgpuj4ce dane:
a) Imig i nazwisko, adres, PESEL, ewentualnie takhe nazwE przedsigbiorstwa
i jego siedzibg, numer NIP, REGON,
b) WysokoSd proponowanego czynszu miesigcznego, nie mniejsz4 ni? stawka
minimalna I 300,00 zl netto,
c) OSwiadczenie o zapoznaniu sig z regulaminem przetargu, warunkami przetargu
zawafiymi w ogloszeniu, warunkami umowy najmu oraz o przyjgciu ich bez
zastrzeLen,

d)

OSwiadczenie, 2e znany jest mu stan techniczny lokalu oraz jest Swiadomy, 2e
na Najemcy ci42y obowi4zek uzyskania opinii, zezwoleh lub decyzji
sto sownych organ6w w przedmiocie mo2l iwo Sci przeprowadzenia zamier zonej
dzialalnoSci.
6. Oferty nale?y skladad w zamknigtych kopertach z napisem ,,Przetarg na wynajem
powierzchni u2ytkowej na punkt malej gastronomii - sklepik szkolny w budynku
I Liceum Og6lnoksztalc4cym im. Adama MickiewiczawBialymstoku, ul. Brukowa 2,
15 - 889 Bialystok" do 07 .12.2022 r. do godz. 10.00 w siedzibie Zamawraj4cego, tj.
I Liceum Og6lnoksztalc4cym im. Adama MickiewiczawBialymstoku ul. Brukowa 2
w sekretariacie szkoly (parter).
7. Oferta zostanie oznaczonanumerem porz4dkowym, pod kt6rym zostalazarejestrowana
z data i godzin4 wplywu.
8. Przetarg jest waZny, chociazby wplyngla tylko jedna oferta spelniaj4ca warunki
okreSlone w przetargu.
9. Oferty zlohone po terminie przewidziarrym na skladanie ofert nie bgd4 przyjmowane.
10. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wplacenie wadium w wysokoSci trzykrotnej
wysokoSci czynszu netto, tj. 3900,00 zl na konto 26 1240 1154 1111 0010 5990 3425
do dnia 06.12.2022 r. orazprzedlohenie dowodu wplaty najp62niej do dnia 07)2.2022
r. do godz. 1 1.00.
1 1. Wadium przetargowe wplacone przez uczestnik6w przetargu zwraca sig niezwlocznie
po odwolaniu lub zamknigciu przetargu,jednak nie p62niej ni?przed uplywem 2l dni

ffi

lub zamknigcia przetargu. W przypadku niepodpisania umowy
z przyczyn niezalelnych od organizatora przetargu wplacone wadium przepada.
od. dpia odwolania

Wadium przetargowe wplacone przez uczestnika, kt6ry wygral przetarg, zalicza sig na
poczet kaucji lub czynszu i oplat dodatkowych.
12. Publiczne otwarcie ofert odbgdzie sig w dniu 07 .12.2022 r. o godz. I 1.00 w siedzibie
I Liceum Og6lnoksztalc4cego im. Adama Mickiewicza w Bialymstoku,
ul. Brukowa 2.
13. Za najkorzystniejszq ofertg bgdzie uznarra oferta znajv'ryZszQ cenS netto.
14. W przypadku zlohenia oferty przez dotychczasowego najemcg, kt6rego lqczny okres
najmu przedmiotowego lokalu wynosi 3lata, posiada pierwszeristwo przed podmiotem
wylonionym w trybie przetargu. o ile nie posiada zalegloSci czynszowych wobec
wynajmuj4cego.
15. Prawo pierwszeristwa polega na tym, 2e dotychczasowy najemca, kt6ry zlozyl ofertg
spelniaj4c4 warunki przetargl lecz nie zaproponowal najwyZszej stawki czynszr;
otrzymuje informacjg od organizatoraprzetargu o najv,ryZszej stawce zaproponowanej
w ofercie spelniaj4cej warunki przetargu i w terminie 5 dni od dnia powiadomienia
o przysluguj4cym mu uprawnieniu moze zloZyd organizatorowi przetargu oSwiadczenie
o przyjgciu wskazanej stawki jako wlasnej. Jezeli dotychczasowy najemca zloLy
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 wygraNaprzetarg nast4pi w terminie 7 dni od daty
powiadomienia podmiotu wylonionego, po uzyskaniu zgody Prezydenta Miasta
Bialegostoku przez organizatora przetargu. I Liceum Og6lnoksztalcqce im. Adama
Mickiewicza w Bialymstoku zastrzega sobie prawo zamknigciaprzetargubez wybrania
kt6rejkolwiek z ofert.
77. Organizator przetargu odrzuci ofertg, jeheli:
a) ZostaNazlohonapo wyznaczonymterminie, wniewlaSciwym miejscu lub zostala
podpisana ptzez osobg nieupowa:Znion4 do reprezentowania Oferenta
b) Oferta nie zawiera danych, o kt6rych mowa w $3 ust.5 lub dane te sq
niekomple tne czy nieczytelne
$4

l. Przetarg sklada sig z czgSci jawnej i niejawnej.
2. CzgS(, jawna przetargu, podczas kt6rej komisja

przetargowa dokonuje otwarcia
w obecnoSci oferent6w.
Wyboru oferty dokonuje komisja w czgSci niejawnej przetargu.
Przewodniaz1cy komisji przystgpuje do otwarcia ofert i podaje informacjg o wysokoSci
czynszow zawartych w ofercie.
zLohonych ofert odbywa sig
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przetargu komisja sporzqdza protok6l niezwlocznie po zakoiczeniu czynnoSci
przetirgowych
Protok6l zawiera nastgpuj4ce informacje:
a) termin, miejsce i rodzaj przetargu oraz datE sporz1dzenia protokolu,
b) oznaczenre lokalu bEdqcego przedmiotem przetargu,
c) informacje o osobach dopuszczonych i niedopuszczonych do udzialu
w przetargu, \yraz z uzasadnieniem oraz o innych istotnych zdarzeniach
maj4cych wplyw na przebieg przetargu,
d) najv'y1sz1wysokoS6 czynszu osi4gnigt4 w przetargu pisemnym,

3.
4.
1.

2.

e)

imig i nazwisko osoby ustalonej jako najemca lokalu,
0 imiona i nazwiska przewodnicz1cego i czlonk6w komisji przetargowej
Protok6t z przeprowadzonego przetargtt podpisuj4 przewodniczqcy i czlonkowie
komisji przetargowej, a zatwierdza dyrektor szkoly.
Przetarguwaza sig za zamknigty z chwilq podpisania protokolu.
.
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Przetarg uwrta siE za nierozstrzygnigty jeSli:
a) nie wplynglaanijedna oferta,
b) Zadetz uczestnik6w nie zaoferowal ceny wylszej od wywolawczej,
c) komisja konkursowa stwierdzila, 2e zN.ohone oferty nie spelniaj4 warunk6w
przetargu lub nie dokonano wyboru.
Organizatot przetargu ma prawo do odwolania lub zmiany oferty przetargowej oraz
uniewaZnieniaprzetargu bez podania przyczyn,jak r6wniel zatr/r.niEciaprzetargubez
wybierania kt6rejkolwiek z ofert.

Podstawa prawna:
- Ustawa o gospodarce nieruchomoSciami (tekst

jednolity Dz.U. 22021 r. po2.1899 ze zm.),

- Zarzqdzenie nr 600/18 Prezydenta Miasta Bialegostoku z dnia

trybu wylaniania najemc6w, dzier?awcow i bior4cych

w

2l

maja 2018 r. w sprawie
u;?yczenie nieruchomoSci

stanowi4cych zas6b Miasta Bialystok,
- Zarzqdzenie nr 601i 18 Prezydenta Miasta Bialegostoku z dnia 21 maja2018 r. w sprawie
okreSlenia warunk6w najmu, dzierlawy i uLyczenia nieruchomoSci stanowiqcych zas6b
Miasta Bialystok,

- Zarzqdzeniem 13612l Prezydenta Miasta Bialegostoku z dnia 1 marca 2021r. w sprawie
stawek czyrrsz:uztyfi:/runajmu lub dzierZawy nieruchomoSci stanowi4cych zas6b Miasta
Bialystok,

- Zarzqdzenie nr 326l22Prezydenta Miasta Bialegostoku z dnia 7 kwietnia 2022 r.
zmieniajEce zarzqdzenie w sprawie stawek czynszu z tl.tulu najmu lttb dzierLav'ry
nieruchomo Sci stanowi4cych zas6b Miasta Bialystok,

-

Ustawa Kodeks Cywilny (Dz.U. 22022 r.

po2.1360). DyXDKTC
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Podpis dyrektora

Zal,4czniki do re gulaminu :
1. Formirlarz ofertowy - zal. Nr
2. Wzor umowy- zal.Nr2
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