
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 08/2018 

 

Regulamin 

przeprowadzenia nieograniczonego pisemnego przetargu 

na wynajem lokalu użytkowego mieszczącego się na terenie 

Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Mszanie Dolnej. 

 

 
Celem regulaminu jest ustalenie zasad, procedur i warunków przeprowadzenia 

nieograniczonego pisemnego przetargu na wynajem lokalu użytkowego w Zespole Szkół 

Techniczno-Informatycznych w Mszanie Dolnej przy ul. Matejki 11. 

 

     §1 

1. Dyrektor powołuje Komisję Przetargową i określa jej skład osobowy (co najmniej  

3 osoby). 

2. Komisja Przetargowa powoływana jest do przygotowania i przeprowadzenia 

określonych postępowań – ocenia spełnienie przez oferentów warunków udziału  

w postępowaniu oraz do badania i oceny ofert. 

3. Komisja działa do czasu zakończenia procedur przetargowych i rozstrzygnięcia 

przetargu. 

§2 

Etapy przeprowadzenia nieograniczonego pisemnego przetargu na wynajem lokalu: 

1. Ogłoszenie Dyrektora Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Mszanie Dolnej 

o nieograniczonym pisemnym przetargu na wynajem lokalu użytkowego 

mieszczącego się na terenie Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Mszanie 

Dolnej przy ul. Matejki 11. 

2. Przyjmowanie ofert przetargowych. 

3. Przeprowadzenie czynności przetargowych przez Komisję Przetargową. 

4. Sporządzenie protokołu z przeprowadzonego przetargu. 

5. Ogłoszenie wyników przetargu. 

6. Podpisanie umowy najmu. 

§3 

Ogłoszenie Dyrektora Szkoły o nieograniczonym pisemnym przetargu na wynajem 

lokalu użytkowego. 

1. Ogłoszenie Dyrektora Szkoły o nieograniczonym pisemnym przetargu na wynajem 

lokalu użytkowego znajdującego się na terenie ZSTI w Mszanie Dolnej umieszcza się 

na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy ogłoszeń szkoły przez okres 14 dni. 

2. Ogłoszenie na wynajem lokalu zawiera: 

- nazwę i adres jednostki przeprowadzającej przetarg, 

- warunki uczestnictwa w przetargu, 

- okres trwania wynajmu, 

- termin wynajęcia lokalu, 

- dodatkowe wymagania wobec Najemcy, 

- wywoławczą wysokość czynszu, 

- termin przeprowadzenia przetargu 

- oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem, warunkami przetargu  

- projekt umowy dotyczący wynajmu lokalu 

 



§4 

Przyjmowanie dokumentów przetargowych. 

1. Po ogłoszeniu przetargowym następuje przyjmowanie ofert w sekretariacie szkoły od 

osób fizycznych i prawnych zainteresowanych przetargiem. 

2. Oferenci winni przedłożyć w ustalonym terminie podanym w ogłoszeniu następujące 

dokumenty: 

- formularz ofertowy czynszu wynajmu – załącznik nr 1 

- oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu – załącznik nr 2 

- oferta musi być sporządzona czytelnie, w języku polskim, 

- Oferent umieszcza ofertę w zamkniętej kopercie z opisem „ oferta na wynajem 

lokalu - nie otwierać przed.....” 

- Oferent może złożyć tylko jedną ofertę, 

- Wynajmujący zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania 

przyczyny, 

- otwarcie kopert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu ich 

składania 

- podczas otwarcia ofert podaje się nazwy oraz adresy wykonawców, a także 

informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków 

płatności zawartych w ofertach, 

- przetarg jest ważny, jeżeli wpłynie co najmniej jedna oferta spełniająca 

warunki przetargu, a miesięczna stawka czynszu powierzchni użytkowej nie 

będzie niższa od podanej stawki wywoławczej ustalonej przez Wynajmującego 

lokal 

- Występujący pełnomocnicy oferentów winni legitymować się stosownym 

pełnomocnictwem, 

- zastrzega się prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert  

 

 

§5 

Przeprowadzenie czynności przetargowych 

1. Komisja Przetargowa w dniu otwarcia ofert analizuje dokumenty złożone przez 

oferentów, 

2. W Komisji Przetargowej nie może brać udziału osoba przystępująca do przetargu, ani 

osoba budząca wątpliwości do bezstronności Komisji Przetargowej, 

3. Nie będą oceniane oferty wykluczone na podstawie art. 24 ust. 1,2 ustawy Pzp oraz 

nie spełniające warunków określonych w § 4 pkt 2 

4. W przypadku, gdy zostaną złożone oferty o takiej samej wysokości czynszu, Dyrektor 

wezwie oferentów do złożenia w terminie określonym przez niego dodatkowych ofert. 

5. Oferenci składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen niższych niż 

zaoferowane w złożonych ofertach, 

6. Wynikiem analizy dokumentów jest wybór oferty najkorzystniejszej, kierując się 

kryterium określonym w ogłoszeniu dyrektora o przetargu. 

 

 

§6 

Ogłoszenie wyników przetargu 

1. Komisja Przetargowa sporządzi protokół z przeprowadzonej analizy dokumentów  

i ogłosi wyniki przetargu, 

2. Informacja o oferentach, którzy zgłosili się do przetargu jest informacją publiczną  

i zawiera nazwę i adres jednostki, imię i nazwisko wybranego oferenta, 



3. Informację wywiesza się na tablicy ogłoszeń szkoły oraz umieszcza na stronie 

internetowej szkoły w ciągu 14 dni od dnia wyboru oferty, 

4. Oferenci będą poinformowani pisemnie o wyborze oferty. 

5. Dokumenty złożone przez oferentów będą dołączone do dokumentacji przetargowej  

i przechowywane przez okres 5 lat w szkole. 

 

§7 

 

Podpisanie umowy najmu lokalu  

1. Umowa zostanie podpisana w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników przetargu, 

2. Umowa wymaga zachowania formy pisemnej oraz zostaje sporządzona w dwóch 

egzemplarzach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 do 
Regulaminu przeprowadzenia pisemnego nieograniczonego  

przetargu na wynajem lokalu użytkowego znajdującego się  

na terenie ZSTI w Mszanie Dolnej 

 

 

FORMULARZ OFERTY 

 

 

...................................................                                                              ...................................... 

/ Nazwa i adres oferenta /                                                                         / Miejscowość i data / 

 

 

 

Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych 

ul. Starowiejska 4 

34-730 Mszana Dolna 

 
 

W nawiązaniu do Państwa ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na wynajem 

....................................................................................................................................................... 

na terenie Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych oferujemy: 

 

 

1. Czynsz wynajmu w kwocie - ......................................................  zł brutto 

2. Okres wynajmu od ..........................................  do ................................ 

3. Oświadczamy, że akceptujemy wszystkie postanowienia zawarte w projekcie umowy, 

będącym załącznikiem do regulaminu przeprowadzenia przetargu na wynajem lokalu 

na prowadzenie działalności handlowo-gastronomicznej oraz zobowiązujemy się w 

przypadku wyboru naszej oferty do podpisania umowy na warunkach w nim 

zawartych w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego 

4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres wskazany 

w regulaminie.  

5. W w/w lokalu będziemy prowadzić działalność polegającą na: 

……................................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

6. Załącznikami do niniejszej oferty są: 

- parafowany projekt umowy najmu, 

- oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem technicznym lokalu oraz warunkami 

przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń, 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 do 

 Regulaminu przeprowadzenia pisemnego nieograniczonego  

przetargu na wynajem lokalu użytkowego znajdującego się  

na terenie ZSTI w Mszanie Dolnej 

 

 

 

OŚWIADCZENIE  
 

 

Imię: 

 

............................................................................................................... 

 

 

Nazwisko: 

 

................................................................................................................ 

 

Adres: 

 

................................................................................................................. 

 

 

 

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem – warunkami przetargu i projektem umowy 

dołączonym do niniejszego regulaminu, które dotyczą wynajmu lokali znajdujących się na 

terenie Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Mszanie Dolnej oraz przyjmuję 

warunki przetargu bez zastrzeżeń, a także oświadczam, że zapoznałem się ze stanem 

technicznym lokalu i przyjmuję je bez zastrzeżeń. 

 

 

 

......................................................... 

                                                                                      (czytelny podpis) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


