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Załącznik Nr 1 
 

 Do Zarządzenia Nr 19/2014 
 Dyrektora Centrum Sportu i Rekreacji 
 w Warce z dnia 21.07.2014 r.  
 

 

 REGULAMIN 

przeprowadzenia pisemnego konkursu ofert na wynajęcie pomieszczenia znajdującego  się 
w budynku Centrum Sportu i Rekreacji na krytej pływ alni ,,Olimpic’’ Centrum Sportu               
i Rekreacji w Warce. 

 

§ 1.1. Konkurs organizuje Dyrektor Centrum Sportu i Rekreacji na zasadach ogólnych 
określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami                   
(DZ. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.). 

2. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki przeprowadzenia pisemnego konkursu ofert na 
wynajem pomieszczenia z przeznaczeniem na działalność handlowo-gastronomiczną. 

3. Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się w dzienniku o zasięgu lokalnym, na stronach 
internetowych Urzędu Miasta w Warce oraz w siedzibie ogłaszającego konkurs  na tablicy 
ogłoszeń. 

§ 2.1. Celem konkursu  jest wyłonienie podmiotu, z którym zostanie zawarta umowa najmu 
pomieszczeń z przeznaczeniem na działalność handlowo- gastronomiczną. 

§ 3.1. Przedmiotem konkursu  jest: 

1) Lokal o łącznej  powierzchni użytkowej 20,5 m 2  

2. W pomieszczeniach znajdują się następujące elementy infrastruktury technicznej: 
kanalizacja sanitarna, przyłącze wody, przyłącze elektryczne i  przyłącze cieplne. 

3. Podmiot wygrywający konkurs zobowiązany jest we własnym zakresie przystosować lokal             
do funkcjonowania  m.in. uzyskanie pozytywnych opinii Sanepidu oraz Straży Pożarnej. 

§ 4.1. Stawka wywoławcza czynszu za wynajem 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi           
20,00  zł netto miesięcznie. Do czynszu doliczony zostanie podatek VAT wg stawki 23% lub 
według stawki obowiązującej w danym roku. Stawka czynszu obejmuje koszty energii cieplnej, 
odprowadzania wody i ścieków oraz wywozu śmieci. 

2. Najemca będzie ponosił dodatkową opłatę za korzystanie z energii elektrycznej według 
rzeczywistego zużycia .  

§ 5.1. Procedura zostanie przeprowadzona w formie konkursu ofert i ma na celu wybór 
najkorzystniejszej oferty. 

2. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.08.2014 r. o godz. 10.00 w siedzibie Centrum 
Sportu i Rekreacji ul. Warszawska 45 05-660 Warka, pokój nr 67. 
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§ 6.1. Konkurs  przeprowadza Komisja powołana przez Dyrektora Centrum Sportu i Rekreacji               
w Warce. 

2. Pracami Komisji kieruje przewodniczący. 

3. Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół. 

§ 7. Warunkiem przystąpienia do konkursu  jest złożenie oferty zawierającej: 

1) imię i nazwisko oraz adres oferenta, albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem 
jest  osoba prawna lub inny podmiot, adres do korespondencji, telefon kontaktowy, 

2) oferowaną wysokość stawki czynszu netto za 1 m2 powierzchni lokalu – zapisane liczbowo 
i słownie (brak możliwości stawki wariantowej), 

3) koncepcję funkcjonowania lokalu handlowo-gastronomicznego, 
4) podpis oferenta i datę sporządzenia oferty. 
 
5) Wzór oferty stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. Za ważną uznaje się 

jedynie ofertę złożoną na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego 
regulaminu. Oferent może wypełnić druk r ęcznie lub komputerowo. Zmiana treści 
wzoru formularza ofertowego skutkuje odrzuceniem oferty.  

 
6) Do oferty należy obowiązkowo załączyć następujące dokumenty (brak wymaganych 

dokumentów skutkuje odrzuceniem oferty): 
• wypełnione oświadczenie identyfikujące podmiot składający ofertę, stanowiące załącznik 

nr 3 do niniejszego regulaminu lub zobowiązanie dostarczenia wzmiankowanego 
oświadczenia przed podpisaniem umowy najmu (w przypadku braku możliwości 
dotrzymania terminów proceduralnych); 

• oryginał lub kopię potwierdzoną przez oferenta za zgodność z oryginałem 
pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej w przypadku umocowania 
pełnomocnika do zawarcia umowy; 

• w przypadku oferenta będącego osobą fizyczną, pozostającego w związku 
małżeńskim – oświadczenie małżonka o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie 
zobowiązań wynikających z umowy najmu lub zobowiązanie się oferenta do 
dostarczenia tego dokumentu przed podpisaniem umowy  

• dla oferenta niepozostającego w związku małżeńskim – stosowne oświadczenie,  
• dla oferenta posiadającego rozdzielność majątkową – stosowny dokument lub 

zobowiązanie się oferenta do jego dostarczenia przed podpisaniem umowy); 

• w przypadku oferentów planujących prowadzenie działalności w lokalu w ramach spółki 
cywilnej – oferenci składają wspólną ofertę jako osoby fizyczne prowadzące 
jednoosobowe działalności gospodarcze z adnotacją, że chcą być rozliczani jako spółka 
cywilna. Do oferty należy dołączyć załączniki nr 3 odrębnie dla każdego ze wspólników 
oraz oświadczenie zawierające dane spółki cywilnej (nazwa, adres siedziby, NIP, 
REGON spółki cywilnej).  

 

§ 8.1. Komisja dokonuje oceny ofert na podstawie: 

1) oferowanej wysokości stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu 
miesięcznie, 
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2) wartości merytorycznej i atrakcyjności oferty handlowo- gastronomicznej  

2. Komisja Konkursowa dokonuje wyboru oferty, która zawiera propozycję najwyższej stawki czynszu. 

3. Każdy członek Komisji dysponuje maksymalną liczbą punktów 100, z następującym 
podziałem: 

1)  maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania – 70 za stawkę czynszu za 1 m2  
lokalu miesięcznie, 

2)   maksymalna liczba punktów do uzyskania – 30 za wartość merytoryczną i atrakcyjność 
oferty oraz organizacji pracy  lokalu handlowo-gastronomicznego, 

 4. Z przebiegu prac komisja sporządza protokół, podając w nim rozstrzygniecie konkursu wraz  
z uzasadnieniem. 

§ 9. Konkurs  jest ważny, choćby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone                    
w ogłoszeniu.  

2.W przypadku rezygnacji wybranego oferenta lub niepodpisania umowy najmu, z innych przyczyn 
niezależnych od Wynajmującego, Komisja Konkursowa ma możliwość wyboru kolejnej oferty                        
z uprzednio złożonych na dany lokal w ciągu dwóch miesięcy od daty wywieszenia Komunikatu 
Dyrektora CeSiR o rozstrzygnięciu konkursu. W przypadku rezygnacji kolejnego wybranego oferenta 
powyższa procedura jest powtarzana we wzmiankowanym terminie aż do wyczerpania ofert na dany lokal 

§ 10.1. Podmiot wygrywający konkurs  zobowiązany jest do zawarcia umowy najmu 
pomieszczeń, o których mowa w § 3 ust. 1 i 2 w ciągu 14 dni, licząc od dnia przeprowadzenia 
konkursu , na czas oznaczony 1 roku z możliwością przedłużenia na kolejny okres. 

            2. Warunki umowy nie podlegają negocjacjom. 

 3. W przypadku nie podpisania umowy przez zwycięzcę konkursu w terminie 
określonym w ust.1, uznaje się za zwycięzcę drugiego w kolejności oferenta z zaproponowaną 
przez niego ofertą. 

§ 11. Z umowy najmu pomieszczeń wynikać będzie konieczność rozpoczęcia działalności lokalu 
gastronomicznego  nie później, niż 1 miesiąc od dnia przekazania lokalu podmiotowi 
wynajmującemu.  

§ 12. Czynsz za wynajem lokalu będzie podlegał automatycznej waloryzacji raz w roku przy 
zastosowaniu wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszonych przez                    
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w drodze obwieszczeń. 

§ 13.  Najemca bez zgody wynajmującego nie będzie mógł oddać przedmiotu najmu w całości 
lub części osobie trzeciej do bezpłatnego używania, ani go podnająć. Bez zgody wynajmującego 
najemca nie będzie mógł przenieść praw i obowiązków wynikających  z umowy najmu na osoby 
trzecie.  

§ 14.1.Umowa najmu będzie mogła być wypowiedziana z zachowaniem jednomiesięcznego 
terminu wypowiedzenia przez wynajmującego w przypadku: 

 1) wykorzystania przedmiotu najmu niezgodnie z przeznaczeniem określonym   w § 2 
niniejszego regulaminu. 
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2)   braku pisemnego powiadomienia WYNAJMUJĄCEGO o każdej zmianie formy prawnej 
prowadzonej działalności gospodarczej lub o dokonanej innej czynności, której skutkiem 
będzie zmiana osoby NAJEMCY – w terminie 7 dni od dnia ich dokonania. 

§ 15. O wynikach konkursu zawiadamia się wszystkich oferentów na piśmie. 

§16. Dyrektor Centrum Sportu i Rekreacji zastrzega sobie prawo do odwołania                                   
i unieważnienia konkursu  bez podania przyczyny. 

§ 17. Uczestnik konkursu może zaskarżyć czynności związane z jego przeprowadzeniem do 
Burmistrza Miasta Warki. Skarga winna być wniesiona w terminie 7 dni licząc od dnia 
ogłoszenia wyniku konkursu. 

§ 18. Do czasu rozpatrzenia skargi wstrzymane zostają czynności związane z wynajęciem 
pomieszczeń. 

§ 19. W konkursie  nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład komisji, osoby bliskie lub 
pozostające w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może budzić  to uzasadnione 
wątpliwości co do bezstronności komisji konkursowej. 

 


