
Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 
w Białymstoku 

ul. Dobra 3,15-034 Białystok

Regulamin przetargu

CZĘŚĆ I. INFORMACJE OGÓLNE
1. WYNAJMUJĄCY: Zespól Placówek Oświatowych Nr 1 w Białymstoku ul. Dobra 3, 
15-034 Biały stok
2. Przetarg pisemny na:
Najem części powierzchni dachowej (50 m2) budynku Bursy ZPO Nr 1 położonego 
w Biały mstoku przy ul. Dobrej 3.
3. Wywoławcza miesięczna stawka czynszu 5548,78 zł netto. ________________

L.p. Adres lokalu Powierzchnia
użytkowa

Stawka
wywoławcza z 
VAT

Wadium

1 .

część powierzchni 
dachowej w budynku 

Bursy Szkolnej 
w Białymstoku 

ZPO Nr 1 
w Białymstoku 

ul. Dobra 3

50 m2 136,50 zł/m2 20 475 zł

TERMINY
- Termin składania ofert 09.06.2021 r. do godz. 10.00
- Termin otwarcia ofert 09.06.2021 r. o godz. 10.15

CZĘŚĆ II. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
1) Oferta ostateczna powinna zawierać formularz ofertowy -  załącznik nr 1
1. Postać oferty:
1) Wymaga się. aby oferta została sporządzona na formularzu pismem maszynowym lub 
drukowanym, a załączniki ułożone w kolejności podanej w formularzu -  zał. 1
2) Wymagane jest, aby treść oferty została przygotowana jednoznacznie i nie przedstawiała 
propozycji alternatywnej
3) Oferta i wszystkie załączniki powinny być sporządzone w języku polskim
4) Ewentualne poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby 
uprawnionej
5) Cena powinna być podana cyfrowo i słownie w złotych polskich. Cena powinna być 
podana zgodnie z załączonym formularzem oferty tj.: cena netto, podatek VAT, cena brutto. 
Do porównania ofert będzie brana pod uwagę cena brutto
6) Oferty są składane w jednym egzemplarzu
7) Oferenci przedstawiają oferty zgodnie z wymaganiami niniejszego regulaminu.
2. Opakowanie i oznakowanie ofert:
1) Oferty należy składać w nieprzejrzystych, zamkniętych kopertach
2) Koperta winna być zaadresowana następująco:

„Przetarg -  najem części powierzchni dachowej (50 m2) budynku Bursy ZPO Nr 1 
położonego w Białymstoku przy ul. Dobrej 3”

CZĘŚĆ III. WARUNKI WYMAGANE OD OFERENTÓW.
1. Wadium
1) Do udziału w przetargu uprawnia wpłacenie wadium o wartości : 20 475,00 zł. 
Wpłaty wadium należy dokonać przelewem na konto Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 
w Białymstoku: nr 97 1240 6292 1111 0011 0079 5399 Bank Pekao S.A. Przelew powinien 
zawierać imię, nazwisko i adres osoby biorącej udział w przetargu albo nazwę lub firmę oraz 
jej siedzibę, pozycję w ogłoszeniu, adres, numer i powierzchnię do wynajęcia. Dowód wpłaty



wadium należy dołączyć do oferty. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania 
ofert. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu zamawiający uważa wadium, które 
w tym terminie znajdzie się na koncie wynajmującego. Oferent, który nie wniósł wadium 
zostanie wykluczony z postępowania. Wadium przetargowe zwraca się niezwłocznie po 
odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 22 dni od dnia 
odwołania lub zamknięcia przetargu. Wadium przetargowe wpłacone przez uczestnika, który 
wygra przetarg, zalicza się na poczet kaucji lub czynszu i opłat dodatkowych.
2. Kaucja
1) Osoba, która przetarg wygra, zobowiązana będzie przed podpisaniem umowy do wpłacenia 
kaucji w kwocie stanowiącej równowartość trzymiesięcznego czynszu. Kaucja może być 
wnoszona w pieniądzach, gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych.
3. Akt notarialny
1) Najemca winien przedłożyć oświadczenie w formie aktu notarialnego o poddaniu się, 
w trybie art. 777 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego, egzekucji co do wydania lokalu po 
zakończeniu najmu oraz egzekucji należności czynszowych w wysokości 
dwunastomiesięcznego czynszu. Koszty sporządzenia aktu notarialnego obciążają najemcę. 
W przypadku nie przedłożenia stosownego oświadczenia w terminie 14 dni od dnia 
podpisania umowy, nie później jednak niż przed przejęciem wynajmowanej powierzchni, 
wynajmujący odstąpi od umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia, a najemca 
zobowiązany będzie do zapłacenia kary umownej w wysokości ustalonej w umowie.
4. Oferent musi spełniać niżej wymienione wymogi:
1) Spełnia warunki określone w niniejszym regulaminie i zobowiązuje się dotrzymać jej 
warunków jako obowiązujących w umowie w przypadku wyboru jego oferty
2) Oferent zapoznał się oraz uzyskał na własną odpowiedzialność i ryzyko wszelkie istotne 
informacje o warunkach, w których będzie realizowany przedmiot zamówienia i uwzględnił 
je w kalkulacji ceny oferty
5. W celu potwierdzenia spełnienia warunków' Oferent powinien załączyć do oferty 
następujące dokumenty:
1) Podać imię i nazwisko, adres, Nr PESEL, nazwę przedsiębiorstwa i jego siedzibę. Nr NIP, 
oferowaną stawkę czynszu za m2 brutto -  zaoferowane przez uczestnika przetargu postąpienie 
winno być ponad stawkę wywoławczą, min. 0.50 zł
2) odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej, w zakresie objętym zamówieniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 
rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
3) oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem przetargu, warunkami przetargu zawartymi 
w ogłoszeniu, warunkami umowy najmu oraz przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
4) oświadczenie, o tym, że znany jest mu stan techniczny nieruchomości oraz jest świadomy, 
iż na najemcy ciąży obowiązek uzyskania stosownych opinii, zezwoleń lub decyzji 
stosownych organów w przedmiocie możliwości i prowadzenia zamierzonej działalności, 
UWAGA: Brak lub nieważność dokumentu będzie przyczyną odrzucenia oferty. 
Dokumenty mają być przedstawione w formie oryginałów lub kopii poświadczonych 
przez Oferenta z datą poświadczenia za zgodność z oryginałem.
6. Kryteria i sposób dokonania oceny spełnienia wymaganych warunków.
Cena brutto 100%
Przy dokonaniu oceny spełnienia warunków Wynajmujący kierował się będzie zasadą -  
spełnia lub nie spełnia. Przedstawione w ofercie oświadczenia i dokumenty w swojej formie 
i treści muszą spełniać wymagania zawarte w regulaminie.



CZĘSC IV. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY.
Umowa najmu stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego regulaminu.

CZĘŚĆ V. OPIS KRYTERIUM WYBORU OFERTY
1. Do oceny ofert zakwalifikowanych jako nie odrzucone, Wynajmujący przyjął niżej 
wymienione kry teria:
Cena brutto 100%

CZĘŚĆ VI. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
Oferty należy składać w nieprzejrzystych, zamkniętych kopertach z napisem „przetarg -  
najem części powierzchni dachowej (50 m2) budynku Bursy ZPO Nr 1 położonego 
w Białymstoku przy ul. Dobrej 3.” na adres:
Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Białymstoku 
ul. Dobra 3, 15-034 Białystok 
do dnia 09.06.2021 r. do godz. 10.00.
Oferty złożone po tym terminie będą zwrócone oferentowi bez rozpatrywania.

CZĘŚĆ VII. UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ.
1. Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Oferentami jest:
- Anna Agnieszka Niewiarowska -  p.o. Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 
w Białymstoku tel. 85 732-69-89

CZĘŚĆ VIII. MIEJSCE, TERMIN I TRYB OTWARCIA OFERT.
1. Otwarcie ofert
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 09.06.2021 r. o godz. 10.15 w siedzibie 
Wynajmującego przy ul. Dobrej 3 -  Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Białymstoku.
Przy otwarciu ofert mogą być obecni przedstawiciele Oferentów.
Podczas otwarcia ofert Wynajmujący ogłosi nazwy i adresy Oferentów oraz ceny ofert.
2. Ocena ofert
Na posiedzeniu niejawnym Wynajmujący oceni ważność ofert pod względem formalnym oraz 
przyjętych w niniejszego regulaminu kryteriów oceny spełnienia warunków, a spośród ofert 
uznanych za nie odrzucone dokona wyboru oferty najkorzystniejszej.
Jeżeli żadna z ofert nie spełni minimalnych oczekiwań odnośnie przedstawionych 
w regulaminie kryteriów Wynajmujący zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez 
podania przyczyn.

CZĘŚĆ IX. TRYB OGŁOSZENIA WYNIKÓW KONKURSU OFERT .
1. Wybór Oferenta
- Po zatwierdzeniu wyników przetargu Wynajmujący niezwłocznie powiadomi pisemnie 
każdego Oferenta o jego rozstrzygnięciu.
Wynajmujący wezwie i podpisze umowę z Oferentem, którego ofertę uzna za 
naj korzystniej szą
- Wyniki wyboru ofert zostaną ogłoszone na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń 
w siedzibie Wynajmującego.

CZĘŚĆ X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy:

1) Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. 
poz. 2204 ze zm.),



2) Zarządzenie nr 599/18 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 21.05.2018 r. w sprawie
stawek czynszu z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących zasób Miasta 
Białystok,

3) Zarządzenie nr 600/18 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 21.05.2018 r. w sprawie 
trybu wyłaniania najemców, dzierżawców i biorących w użyczenie nieruchomości 
stanowiących zasób Miasta Białystok,

4) Zarządzenie nr 601/18 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 21.05.2018 r. w sprawie 
określenia warunków umów najmu, dzierżawy i użyczenia nieruchomości 
stanowiących zasób Miasta Białystok

5) Kodeks Cywilny.
2. Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Białymstoku zastrzega sobie prawo do zamknięcia 
przetargu bez wybrania którejkolwiek ze złożonych ofert lub unieważnienia przetargu bez 
podania przyczyn.

p.o. DYREKTORA 
Zespołu Placówek OświatOwych Nr 1 

w Białyiurfoku

mgr Anna AgnjeKka Niewiarowska


