
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050 Z.132.2015
Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 14 sierpnia 2015 r.

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

W DZIERŻAWĘ TERENU 
 W PARKU PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO W NOWYM TARGU

§ 1
1. Przedmiotem przetargu jest niezabudowany teren o pow. ok. 30 m2 położony w Parku

przy  ul.  Wojska  Polskiego  w  Nowym  Targu  celem  uruchomienia  punktu
gastronomicznego. 
Dzierżawa na okres do trzech lat. 
Nieruchomość oznaczona jako część dz. ewid. nr 13286/2 i cz. dz. ew. nr 13291/4,
opisanej w księdze wieczystej nr NS1T/00110499/2, będących w posiadaniu Gminy
Miasta Nowy Targ (mapa w załączeniu). 

2. Dzierżawca zobowiązany jest:
1) Na własny koszt posadowić punkt gastronomiczny na przedmiocie dzierżawy, którego

wygląd winien być uzgodniony z Wydzierżawiającym. 
2) We  własnym  zakresie  i  na  własny  koszt  wykonać  przyłącz  instalacji  wod.-kan.

i energii  elektrycznej  pod nadzorem Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
oraz  TAURON  Dystrybucja  S.A.  powiadamiając  administratora  Parku  o  terminie
przeprowadzanych prac przyłączeniowych. Sposób wykonania przyłączeń winien być
uzgodniony z administratorem Parku celem jak najmniejszego naruszenia istniejącej
infrastruktury,  jak  również  doprowadzenia  przekopywanego  terenu  do  stanu
pierwotnego.

3) Prowadzić  prace  budowlano-przyłączeniowe  z  zachowaniem  wszelkich  wymogów
wynikających z obowiązujących przepisów, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
i sztuki budowlanej. 

4) Uzyskać inne stosowne do prowadzonej działalności uzgodnienia i zezwolenia.
5)  Prowadzić działalność zgodnie z obowiązującym regulaminem korzystania z Parku

przy ul.  Wojska  Polskiego w Nowym Targu zatwierdzonym uchwałą  Rady Miasta
Nowy Targ Nr XLIX/440/2014 z dnia 12 listopada 2014 r.

§ 2
1. Przetarg  przeprowadza  Komisja  Przetargowa  powołana  zarządzeniem  Burmistrza

Miasta Nowy Targ. 
2. W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład Komisji Przetargowej

oraz osoby bliskie tym osobom.
3. Przez  osoby  bliskie  rozumie  się  osoby  pozostające  w  związku  małżeńskim,

w stosunku  pokrewieństwa  lub  powinowactwa  w  linii  prostej,  pokrewieństwa  lub
powinowactwa  w linii  bocznej  do  drugiego  stopnia  oraz  osoby związane  z  tytułu
przysposobienia,  opieki  lub  kurateli  z  oferentami,  jego  zastępcami  prawnymi  lub
członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych oferentów.

 
§ 3

1. 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.

2. Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
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§ 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
informację  o  odwołaniu  przetargu  do  publicznej  wiadomości  oraz  że  organizatorowi
przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

§ 6
Najistotniejsze założenia do umowy dzierżawy:

1) Zawarcie we własnym zakresie wszystkich umów na dostawy mediów i ponoszenie
ich kosztów przez cały okres dzierżawy.

2) Terminowe płacenie czynszu w zadeklarowanej wysokości oraz należnego podatku od
nieruchomości.  Możliwość  zróżnicowania  wysokości  czynszu  w  miesiącach
zimowych.

3) W  przypadku  rezygnacji  z  umowy  dzierżawy,  jej  rozwiązania  lub  wygaśnięcia
Dzierżawca oświadcza,  że nie będzie występował z roszczeniami o zwrot nakładów
poczynionych  na  przedmiot  dzierżawy  (wykonane  przyłącza),  a  prawo  do  tych
nakładów z tą chwilą przejdzie na Wydzierżawiającego.

4) Po  zakończeniu  dzierżawy  Dzierżawca  winien  zwrócić  teren  w  stanie  nie
pogorszonym bez naruszenia istniejącej infrastruktury.

5) Utrzymanie porządku i czystości na dzierżawionym terenie.
6) Kwestie rozwiązania umowy dzierżawy reguluje kodeks cywilny.
7) W  przypadku  lokalizacji  szaletu  ogólnodostępnego  w  sąsiedztwie  posadowionego

punktu gastronomicznego Dzierżawca winien się liczyć z obowiązkiem uruchamiania
codziennie  szaletu  w  godzinach  prowadzonej  działalności  usługowo-handlowej
(otwierać i zamykać kluczem drzwi) na podstawie odrębnej umowy.

8) Dzierżawca  ponosi  pełną  odpowiedzialność  wobec  osób  trzecich  w  ramach
prowadzonej działalności handlowo-usługowej.

§ 7
Pisemna oferta w zaklejonej kopercie powinna zawierać:

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

2) datę sporządzenia oferty,
3) wysokość miesięcznego czynszu dzierżawy netto z ewentualnym uwzględnieniem § 6

ust. 2 regulaminu przetargu, 
4) sposób zagospodarowania przedmiotu dzierżawy i terenu wokół planowanego kiosku

w formie opisowej i graficznej (wymagana wizualizacja),
5) szczegółowa  charakterystyka  planowanej  działalności  w  punkcie  gastronomicznym

oraz przewidywanego asortymentu ,
6) wysokość  planowanych  nakładów  na  posadowienie  kiosku  jego  wyposażenie  i

zagospodarowanie terenu,
7) czasokres obowiązywania umowy dzierżawy,
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8) przewidywany termin posadowienia kiosku i rozpoczęcia działalności,
9) zaświadczenie  właściwego urzędu skarbowego o nie  zaleganiu  z płatnościami  oraz

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

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

11) 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

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

poczet  czynszu  dzierżawy  lub  ewentualnego  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.

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

§ 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, 
3) otwiera  koperty  z  ofertami  i  sprawdza,  czy  oferty  zawierają  wszystkie  wymagane

dokumenty określone w ogłoszeniu,
4) kwalifikuje oferty do części niejawnej przetargu,
5) przyjmuje wyjaśnienia lub oświadczenia zgłoszone przez oferentów,
6) 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  miejsce  i  termin  przetargu,  listę

oferentów i opis wszystkich rozpatrywanych ofert, a także 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
1. Zastrzega  się,  że  organizatorowi  przetargu przysługuje  prawo swobodnego wyboru

oferty lub uznania bez podania przyczyn, że przetarg nie dał rezultatów.
3



2. O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie:
1) wysokość czynszu dzierżawy,
2) asortyment produktów i usług w kontekście prowadzonej działalności,
3) wygląd  kiosku  i  sposób  zagospodarowania  terenu  wokół  niego  oraz  wysokość

nakładów,
4) czasokres 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, 14 sierpień 2015 r.
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