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Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.130.2013 
Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 17 września 2013 r. 

 
 

R E G U L A M I N 
PISEMNEGO PRZETARGU OFERTOWEGO NIEOGRANICZONEGO NA ODDANIE 
W DZIER ŻAWĘ NA OKRES DO TRZECH LAT CZ ĘŚCI BUDYNKU USŁUGOWEGO 

STANOWIĄCEGO SZALETY POŁO ŻONEGO W PARKU IM. A. MICKIEWICZA 
W NOWYM TARGU 

 
§ 1 

1. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość obejmująca część wolno stojącego budynku 
parterowego o charakterze usługowym stanowiącego szalety o pow. 50 m2 w Parku 
im. A. Mickiewicza w Nowym Targu wraz z dostępem do kotłowni gazowej.  
Nieruchomość oznaczona jako część działki ewid. nr 11041/7 stanowi własność 
Gminy Miasto Nowy Targ i opisana jest w KW nr NS1T/79735/9.  
Nieruchomość znajduje się w terenie, objętym ustaleniami miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 22 (Centrum) o symbolu ZP1 – tereny 
zieleni urządzonej. 

2. Dzierżawca zobowiązany jest: 
1) prowadzić ogólnodostępny szalet w godzinach otwarcia parku tj. w miesiącach maj-

wrzesień od 600 do 2300 a w okresie październik – kwiecień od 800 do 2100 i pokrywać 
koszty utrzymania szaletu, 

2) zamontować podlicznik energii elektrycznej  
3) rozliczać koszty ogrzewania budynku proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni w 

oparciu o otrzymane faktury za zużycie gazu, chyba, że strony podpiszą inne 
porozumienie w tej sprawie, 

4) prowadzić działalność zgodnie z obowiązującym regulaminem korzystania z Parku 
Miejskiego im. A. Mickiewicza zatwierdzonym uchwałą Rady Miasta Nowy Targ Nr 
XXX/256/2013 z dnia 25 marca 2013 r. 

 
§ 2 

Przetarg przeprowadza Komisja Przetargowa powołana zarządzeniem Burmistrza Miasta 
Nowy Targ. W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład Komisji 
Przetargowej oraz osoby bliskie tym osobom. 
 

§ 3 
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, które złożą pisemne oferty 
oraz wpłacą wadium w wysokości i w terminie określonym w ogłoszeniu o przetargu. 
 

§ 4 
Ogłoszenie przetargu następuje co najmniej na czternaście dni przed planowanym 
przetargiem na stronie internetowej Urzędu Miasta www.nowytarg.pl i przez wywieszenie 
ogłoszeń na tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta – tj. w sposób zwyczajowo 
przyjęty oraz przez zamieszczenie wyciągu z ogłoszenia w prasie lokalnej.  
 

§ 5 
W ogłoszeniu określa się: nazwę i siedzibę organizatora przetargu, czas i miejsce przetargu, 
określenie przedmiotu przetargu, czasokres dzierżawy, informację o możliwości zapoznania 
się z warunkami przetargu, termin i miejsce składania pisemnych ofert oraz ich otwarcia, 
informację co powinna zawierać oferta, wysokość wadium i termin jego wpłacenia, pouczenie 
o skutkach uchylania się od zawarcia umowy dzierżawy, zastrzeżenie, że z ważnych 
powodów organizator przetargu może odwołać ogłoszony przetarg podając niezwłocznie 
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informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości oraz że organizatorowi 
przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert. 
 

§ 6 
Pisemna oferta w zaklejonej kopercie powinna zawierać: 

1) imię i nazwisko oraz adres oferenta lub nazwę albo firmę oraz siedzibę, jeżeli 
oferentem jest osoba prawna, 

2) datę sporządzenia oferty, 
3) czasokres obowiązywania umowy dzierżawy (maksymalnie 3 lata) 
4) wysokość miesięcznego czynszu dzierżawy netto, 
5) wysokość opłat za korzystanie z szaletu, 
6) zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego o nie zaleganiu z płatnościami oraz 

oświadczenie oferenta o nie zaleganiu z płatnościami na rzecz Gminy Miasta Nowy 
Targ, 

7) kserokopię potwierdzenia wpłaty wadium, 
8) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami i regulaminem przetargu 

i przyjmuje je bez zastrzeżeń, 
9) podpis składającego ofertę. 

 
§ 7 

Przetarg jest ważny choćby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone 
w ogłoszeniu o przetargu. 
 

§ 8 
1. Wadium w wysokości 2.000,00 zł winno być wpłacone w terminie określonym w 

obwieszczeniu, przelewem na konto Urzędu Miasta w Nowym Targu. 
2. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg, zostaje zarachowane na 

poczet zabezpieczenia finansowego przewidzianego w umowie dzierżawy. 
3. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przegrał przetarg zostaje mu zwrócone po 

zamknięciu przetargu w terminie do trzech dni przelewem na konto podane przez 
uczestnika. 

 
§ 9 

1. Przetarg składa się z części jawnej i niejawnej. 
2. W części jawnej, w obecności oferentów Komisja Przetargowa: 
1) stwierdza prawidłowość ogłoszenia przetargu, 
2) ustala liczbę otrzymanych ofert oraz sprawdza, czy wadia zostały wpłacone, 
3) otwiera koperty z ofertami i kwalifikuje je do części niejawnej przetargu, 
4) przyjmuje wyjaśnienia lub oświadczenia zgłoszone przez oferentów, 
5) zawiadamia oferentów o terminie i miejscu części niejawnej przetargu oraz 

o przewidywanym terminie zamknięcia przetargu. 
3. Komisja odmawia zakwalifikowania do części niejawnej przetargu ofert, które nie 

spełniają wymogów określonych w warunkach przetargu. 
4. W części niejawnej Komisja Przetargowa: 
1) dokonuje szczegółowej analizy ofert i wybiera najkorzystniejszą z nich lub ustala, że 

nie wybrano żadnej ze złożonych ofert, 
2) sporządza protokół z przetargu, podając w nim rozstrzygnięcie przetargu wraz 

z uzasadnieniem.  
 

§ 10 
Jeżeli ze względu na równorzędność ofert wybór jest utrudniony, Komisja Przetargowa 
organizuje dodatkowy przetarg ustny, zawiadamiając oferentów o terminie tegoż przetargu. 
W trakcie przetargu ustnego równorzędni oferenci składają propozycje do protokołu, po 
przeanalizowaniu których Komisja podejmuje ostateczną decyzję. 
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§ 11 

Zastrzega się, że organizatorowi przetargu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty lub 
uznania bez podania przyczyn, że przetarg nie dał rezultatów. 
O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie: 

1) czasookres dzierżawy, 
2) wysokość czynszu dzierżawy. 
 

§ 12 
Przewodniczący Komisji Przetargowej zawiadamia na piśmie uczestników przetargu o jego 
wyniku w terminie nie dłuższym niż trzy dni od dnia zamknięcia przetargu. 
 

§ 13 
Zawiadomienie uczestnika przetargu o przyjęciu jego oferty, obliguje go do zawarcia umowy 
dzierżawy na warunkach podanych przed rozpoczęciem przetargu w terminie czternastu dni 
od dnia zamknięcia przetargu. Odstąpienie od zawarcia umowy powoduje utratę wadium. 
 

§ 14 
1. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują przewodniczący i członkowie 

Komisji Przetargowej.  
2. Przetarg uważa się za zamknięty z chwilą podpisania protokołu. 

 
§ 15 

Protokół z przetargu stanowi podstawę do zawarcia umowy dzierżawy. 
 

§ 16 
Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od dnia zamknięcia przetargu zaskarżyć czynności 
związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Miasta Nowy Targ. 
 
Nowy Targ, 17 wrzesień 2013 r. 


