
OGT-,OSZENIE O PRZETARGU

Dyrektor I Liceum Og6lnokszta\c4cego im. Adama Mickiewicza
w Bialymstoku ul. Brukowa 2

oglasza przetarg pisemny na wynajem powierzchni uzytkowej wynosz4cej 15 m2,

z przezuaczeniem na garaZ samochodowy w budynku I Liceum Og6lnoksztalc4cego

im. Adama Mickiewicza w Bialymstoku ul. Brukowa2,15-889 Bialystok.

$ 1 Oznaczenie nieruchomoSci
1. Lokalizacja: budynek I Liceum Og6lnoksztalcqcego im. Adama Mickiewicza

w Bialymstoku ul. Brukowa 2, 15-889 Bialystok
2. Pomieszczenie znajduje sig w budynku szkoly i jest przeznaczone na garazowanie

samochodu.

$ 2 Warunki umowy najmu

1. Przedmiot najmu - pomieszczenie 15 m2 zprzeznaczeniem na garahowanie samochodu.

2. Okres trwania najmu 3 lata, tj. 01 .01.2023 r. do 31.12.2025 r.

3. Przedmiotem przetargu jest cena czynszu netto plus obowiqzqqca stawka YAT za

najem powierzchni uzytkowej.
4. Cena wywolawczazamiesigczny czynszwynosi 225,00 zlnetto + 51,75 zl(23% VAT)

= 276,75 zl.
5. Cena czynszr;- zawiera oplaty z tytulu eksploatacji przedmiotu najmu (woda,

kanalizacja, energia elektryczna i centralne ogrzewanie).
6. Stawka czynszupodlegacorocznej.waloryzacjio Srednioroczny wskaZnikwzrostucen

towar6w i uslug ogloszony przez Prezesa Gl6wnego Urzgdu Statystycznego.
7. Obowi4zkiem najemcy bgdzie utrzymanie porz4dku i czystoSci na terenie

wynaj mowane go pomieszcz enia or az w bezpo Srednim j e go otoczeniu.
8. Najemca zobowiqzany bgdzie do ponoszenia wszelkich koszt6w zwiqzanych

z monttzem, konserwacj4, utrzymaniem i napraw4, a po zakohczeniu najmu
demontazem wykorzystywanych urzqdzeh oraz usunigcia wszelkich zniszczen
powstalych podczas trwania umowy.

$ 3 Warunki przetargu

1. Oferent sklada ofertg na druku ,,Formularz ofertowy" stanowi4cym zatqcznik
do Regulaminu zamies zczonego na stronie https ://ilo.pll.

2. Warunkiem uczestnictwaw przetargu jest wplacenie wadium w wysokoSci trzykrotnej
wysokoSci czynszu netto, tj. 675,00 zl na konto 26 1240 1154 1111 0010 5990 3425

do dnia 29.12.2022 r. oraz przedl.ohenie dowodu wplaty najp62niej do 30.12.2022 r.

do godz. 1 1.00.

3. Wadium przetargowe zwraca sig niezwlocznie po odwolaniu lub zamknigciu przetargu,

nie p6zniej jednak niaprzed uplywem 2l dni od odwolania lub zamknigcia przetargtt.

4. Wadium przetargowe wplacone przez uczestnika przetargu, kt6ry wygraL przetarg,

zalicza sig na poczet kaucji lub czynszu i oplat dodatkowych.
5. Oferty w formie pisemnej, w nieprzezroczystych zamknigtych kopertach

nieidentyfikuj4cych oferenta z napisem ,,Przetarg na wynajem powierzchni uZytkowej

na garal samochodowy w budynku I Liceum Og6lnoksztalc4cego im. Adama

fi'



Mickiewicza w Bialymstoku ul. Brukowa 2, 15 - 889 Bialystok" nale?y sklada6

wterminie do 30.12.2022r.do godz. 10.00 w siedzibie Zarnawiaj1cego tj. ILiceum
Og6lnoksztalc4ce im. Adama Mickiewicza w Bialymstoku, ul. Brukowa 2 -
sekretariat.

6. Otwarcie ofert nast4pi w dniu 30.12.2022 r. o godz. 11.00 w siedzibie I Liceum
Og6lnoksztalc4cego im. Adama Mickiewiczaw Bialymstoku ul. Brukowa 2 .

7. Przetarg wygrywa oferuj4cy najwylszq miesigczn4 stawkg czyns^) netto za najem
powierzchni.

8. W przypadkuzlohenia oferty ptzez dotychczasowego najemcg, kt6rego l4czny okres

najmuprzedmiotowego lokaluwynosi 3lata, posiadapierwszeflstwo przed podmiotem

wylonionym w trybie przetargu, o ile nie posiada zalegloSci czynszovtych wobec

wynajmuj4cego.
9. Prawo pierwszeristwa polega na tym, 2e dotychczasowy najemca, ktory zlotyl ofertg

spelniaj4c4 warunki przetargu lecz nie zaproponowal najwyzszej stawki czynsz+
otrzymuje informacjg od organizatoraprzetargu o najwy2szej stawce zaproponowanej
w ofercie spelniaj4cej warunki przetargu i w terminie 5 dni od dnia powiadomienia
o przysluguj4cym mu uprawnieniu mohe zloLyc organizatorowi przetargl
oSwiadczenie o przyjgciu wskazanej stawki jako wlasnej. Jeheli dotychczasowy

najemca zloiry oSwiadczenie o przyjgciu wskazanej stawki, to organrzator przetargu

dokonuj4c oceny ofert przyjmuje tg ofertg jako najwyzej ocenion4 w kryerium ,,cena".
10. Niedopuszczalnejest zmiana w ofertach ju?zNohonych.

1 1. Nie dopuszcza siE skladania ofert czgSciowych.
12. Wygrywajqcy przetarg zobowiqzanyjest do zawarcia umowy najmu w terminie 7 dni

od daty powiadomienia podmiotu wylonionego, po uzyskaniu zgody Prezydenta

Miasta Bialegostoktprzez organizatoraprzetargu.W przypadku niepodpisania umowy
zprzyczynniezalehnychodorganizatoraprzetargtwplaconewadiumprzepada.

13. Umowa zostanie zawaria na czas okreSlony, tj. od 01 .01 .2023 r. do 3 I .12.2025 r.

14. Pomieszczenieprzeznaczone na garaZmolna ogl4da6 w dni robocze w godzinach
od 9oo do 14oo.

15. Organizator przetargu odrzuci ofertg, jeZeli:

- zostala z\ohona po wyznaczonym terminie,
- zostalapodpisana przez osobg nieupowaznion4 do reprezentowania Oferenta,
- oferta nie zawiera danych, o kt6rych mowa w zalqczniku Nr 1" Formularz ofertowy"
albo dane te s4 niekompletne lub nieczltelne,
- uczestnik przetargunie zaoferowal co najmniej ceny wywo\awczej.

16. Do przetargu nie mog4 przystgpowad podmioty zalegajqce z oplatami wobec gminy

Miasto Bialystok.
17 . Szczeg6lowych informacji udziela p. Marek Tuchliriski - tel. 857 424773.

18. Wz6r oferty, wz6r umowy najmu oraz regulamin przetargu mozna pobrad ze strony

internetowej I Liceum Og6lnoksztalc4cego im. Adama Mickiewiczaw Bialymstoku
https://ilo.pl/.

19. Zastrzega sig prawo do odwolania lub zmiany oferty przetargowej oraz uniewa2nienia

przetar gu bez podani a przy czy n.

R.

DYROKTOR
,Pnu

mgrfu Mitula


