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Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050Z.78.2014
Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 10 czerwca 2014 r.

R E G U L A M I N
PISEMNEGO  PRZETARGU  OFERTOWEGO  NIEOGRANICZONEGO  NA  ODDANIE

W  NAJEM  LOKALU  UŻYTKOWEGO  USYTUOWANEGO  NA  PARTERZE  BUDYNKU
PRZY  UL. SOBIESKIEGO  4  W  NOWYM  TARGU

§ 1
1. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość obejmująca pomieszczenia magazynowo-

biurowe o pow. 35,07 m2 usytuowane na parterze budynku przy ul. Sobieskiego 4 w
Nowym Targu wraz z kotłownią olejową w piwnicy. Lokal użytkowy wyposażony jest
w instalację elektryczną, wod-kan. i c.o.
Nieruchomość oznaczona jako część działki ewid. nr 11193/3 stanowi własność
Gminy Miasto Nowy Targ i opisana jest w KW nr NS1T/00080430/1.
Nieruchomość znajduje się w terenie, objętym ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 22 (Centrum) o symbolu MU1 – tereny
zabudowy mieszkaniowej i usługowej.

2. Przeznaczenie: uruchomienie ogólnodostępnego płatnego szaletu miejskiego.
3. Okres najmu: brak ograniczeń, okres najmu będzie rezultatem przedmiotowego

przetargu.
4. Wysokość miesięcznego czynszu netto osiągnięta w drodze przetargu stanowić będzie

podstawę do ustalenia miesięcznego czynszu za najem przedmiotowego lokalu
użytkowego.

5. Najemca wyłoniony w drodze przetargu ofertowego zobowiązany jest:
1) na własny koszt wykonać adaptację pomieszczeń na potrzeby szaletu zgodnie z

obowiązującymi przepisami prawa budowlanego i ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w oparciu o projekt budowlany na podstawie
udostępnionej koncepcji architektonicznej oraz wyposażyć szalet w potrzebne
urządzenia,

2) przed przystąpieniem do użytkowania lokalu pisemnie zgłosić wykonanie robót
wykończeniowych do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Nowym
Targu celem uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie,

3) uzyskać inne stosowne do prowadzonej działalności uzgodnienia i zezwolenia,
4) prowadzić ogólnodostępny płatny szalet miejski przez 7 dni w tygodniu.

§ 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 obwieszczeniu 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, informację o możliwości zapoznania się z warunkami
przetargu, termin i miejsce składania pisemnych ofert oraz ich otwarcia, informację co
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powinna zawierać oferta, wysokość wadium i termin jego wpłacenia, pouczenie o skutkach
uchylania się od zawarcia umowy najmu, zastrzeżenie, że z ważnych powodów organizator
przetargu może odwołać ogłoszony przetarg podając niezwłocznie 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:
 imię i nazwisko oraz adres oferenta lub nazwę albo firmę oraz siedzibę, jeżeli

oferentem jest osoba prawna,
 datę sporządzenia oferty,
 wysokość planowanych nakładów na adaptację i wyposażenie lokalu,
 termin rozpoczęcia oraz termin zakończenia robót budowlanych,
 planowany termin uruchomienia szaletu
 wysokość opłat za korzystanie z szaletu,
 godziny otwarcia szaletu,
 czasokres obowiązywania umowy najmu,
 wysokość miesięcznego czynszu najmu netto,
 oświadczenie, że na zabezpieczenie realizacji umowy w terminie 14 dni przed

rozpoczęciem prac budowlanych oferent dostarczy Gminie bezwarunkową i
nieodwołalną płatną na pierwsze żądanie gwarancję bankową lub ubezpieczeniową w
wysokości 80% szacowanej wartości inwestycji,

 zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego o nie zaleganiu z płatnościami oraz
oświadczenie oferenta o nie zaleganiu z płatnościami na rzecz Gminy Miasta Nowy
Targ,

 oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami i regulaminem przetargu
i przyjmuje je bez zastrzeżeń,

 podpis składającego ofertę.

§ 7
Przetarg jest ważny choćby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone
w ogłoszeniu o przetargu.

§ 8
 Uczestnik przetargu wpłaca wadium w wysokości i terminie określonym w

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

poczet czynszu najmu lub zabezpieczenia finansowego przewidzianego w umowie
najmu.

 Wadium wpłacone przez uczestnika, który przegrał przetarg zostaje mu zwrócone po
zamknięciu przetargu w terminie do trzech dni przelewem na konto podane przez
uczestnika.

 Komisja Przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez
uczestników przetargu.

§ 9
 Przetarg składa się z części jawnej i niejawnej.
 W części jawnej, w obecności oferentów Komisja Przetargowa:
 stwierdza prawidłowość ogłoszenia przetargu,
 ustala liczbę otrzymanych ofert,
 otwiera koperty z ofertami i kwalifikuje je do części niejawnej przetargu,
 przyjmuje wyjaśnienia lub oświadczenia zgłoszone przez oferentów,
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 zawiadamia oferentów o terminie i miejscu części niejawnej przetargu oraz
o przewidywanym terminie zamknięcia przetargu.

 Komisja odmawia zakwalifikowania do części niejawnej przetargu ofert, które nie
spełniają wymogów określonych w warunkach przetargu.

 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.

§ 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 najmu,
2) wysokość czynszu najmu,
3) termin uruchomienia szaletu,
4) wysokość nakładów,
5) wysokość opłat za korzystanie z szaletu i godziny jego funkcjonowania.

§ 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
najmu na warunkach podanych przed rozpoczęciem przetargu w terminie czternastu dni od
dnia zamknięcia przetargu. Odstąpienie od zawarcia umowy powoduje utratę wadium.

§ 14
 Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują przewodniczący i członkowie

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

§ 15
Protokół z przetargu stanowi podstawę do zawarcia umowy najmu.

§ 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, 10 czerwiec 2014 r.


