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            ZAŁĄCZNIK NR 1  
                                                                                                                         
Do Zarządzenia nr 14/2015                    
Dyrektora CeSiR z dnia 25.08.2015 

 

REGULAMIN  
 

pisemnego konkursu ofert na najem lokalu  użytkowego z przeznaczeniem na 

działalność gastronomiczną w Centrum Sportu i Rekreacji w Warce 

 
§ 1 

Postanowienia Ogólne 
1.  Ilekroć w regulaminie użyto określenia: 

1) CeSiR – należy przez to rozumieć Centrum Sportu i Rekreacji w Warce,               

ul. Warszawska 45. 
2) Dyrektor  – należy przez to rozumieć Dyrektora Centrum Sportu i Rekreacji. 

3) Najemca – należy przez to rozumieć najemcę w rozumieniu przepisów Kodeksu 
cywilnego, 

4) Wynajmujący – należy przez to rozumieć Centrum Sportu i Rekreacji. 

5) Najem – należy przez to rozumieć najem w rozumieniu Kodeksu cywilnego, 
6) Komisja konkursowa – należy przez to rozumieć komisję składającą się            

z przewodniczącego oraz członków komisji w składzie od 5 osób wskazanych 
przez Dyrektora CeSiR spośród pracowników zarządcy dających rękojmie 
rzetelnego przeprowadzania i rozstrzygania konkursu. 

7) Lokal użytkowy – należy przez to rozumieć lokale o przeznaczeniu innym niż 
mieszkalne w rozumieniu ustawy z dnia 24.06.1994 r. o własności lokali.  

2.  Organizatorem konkursu jest 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.). 

3.  Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki przeprowadzenia pisemnego 
konkursu ofert na wynajem lokalu użytkowego z przeznaczeniem na działalność 

usługową. 
4.  Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się w prasie lokalnej, na stronie internetowej 

Urzędu Miasta i Gminy w Warce: www.warka.pl, na stronie internetowej CeSiR: 

www.cesir.warka.pl oraz  na tablicy ogłoszeń  Centrum Sportu i Rekreacji. 
 

§ 2 
Cel konkursu 

Konkurs  ma na celu wyłonienie najkorzystniejszej oferty na najem lokalu 
użytkowego. 

§ 3 

Przedmiot konkursu 
1. Przedmiotem konkursu jest: 

1)  Wynajem lokalu o łącznej  powierzchni użytkowej / 148 m2  / znajdujący się w 

Budynku Centrum Sportu i Rekreacji w Warce przy ul. Warszawskiej 45. 

2) Umowa najmu lokalu użytkowego  może zostać zawarta na czas oznaczony do 

3 lat z możliwością przedłużenia na kolejny okres. 

3) Nieruchomość opisana w § 3, pkt 1  jest własnością gminy Warka. CeSiR jest 

Zarządcą obiektu. 

2. W pomieszczeniu znajdują się następujące elementy infrastruktury technicznej: 

kanalizacja sanitarna, przyłącze wody, przyłącze elektryczne i  przyłącze cieplne.                 
3. Podmiot wygrywający konkurs zobowiązany jest we własnym zakresie: 
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    a) przystosować i wyposażyć lokal  do funkcjonowania  m.in. poprzez  wykonanie 

remontu wszystkich pomieszczeń wchodzących w skład lokalu, 
    b)  uzyskać stosowne  pozwolenia  na prowadzenie działalności określonej w  

ofercie, 

    c)  zamontować podliczniki prądu, oraz wodomierza. 
4. Centrum Sportu i Rekreacji dysponuje projektem technicznym lokalu 

gastronomicznego, który może nieodpłatnie przekazać Najemcy.  
 

§ 4 

Warunki najmu lokalu 
1. Ogłoszenie o Konkursie zamieszcza się w prasie lokalnej, na stronach 

internetowych: Urzędu Miasta i Gminy Warka i  CeSiR, oraz na tablicy ogłoszeń 
CeSiR. 

2. Ogłoszenie o konkursie podaje się do publicznej wiadomości na okres co najmniej 
21 dni liczonych od dnia ogłoszenia konkursu. 

3. W ogłoszeniu o konkursie podaje się: 

1) dane dotyczące lokalu obejmujące: 
a) adres i usytuowanie,  

b) powierzchnię lokalu; 
2) informację dotyczącą:  

a) stanu formalno-prawnego lokalu,  

b) stanu technicznego lokalu oraz miejsce i czas, w którym można 
zapoznać się ze stanem technicznym lokalu i z projektem lokalu 

gastronomicznego 
3) warunki najmu lokalu, obejmujące w szczególności: 

a) minimalną stawkę czynszu netto za 1 m2 powierzchni i miesięczną.  

b) określenie celów, na jakie lokal może być wykorzystany,  
c) czas, na jaki lokal zostanie wynajęty;  

4. Oferent jest związany ofertą 30 dni. 
 

§ 5 
Wymogi dotyczące formy złożenia oferty 

 

1. Oferent składa ofertę w zaklejonej kopercie, ostemplowanej bądź podpisanej w 
miejscu zaklejenia. 

2. Na kopercie należy umieścić napis:  
1)  ,,OFERTA KONKURSOWA – NR SPRAWY FK.3310.6.2015 

WYNAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO PRZY UL. WARSZAWSKIEJ 45’’ 

2) nazwę oferenta (imię i nazwisko osoby fizycznej w przypadku osoby prawnej 
nazwa firmy zgodna z KRS). 

3. Oferty na najem lokalu użytkowego należy składać w sekretariacie  CeSiR, przy ul. 
Warszawskiej 45, spokój nr 67 (tel. 048 667-24-74) w terminie i do godziny 
wskazanej w ogłoszeniu o konkursie.  Oferty nie będą przyjmowane po upływie 

terminu i godziny wskazanej w ogłoszeniu. 
4. Oferent ma prawo do zmiany swojej oferty przed upływem końca terminu 

składania ofert jedynie w przypadku wycofania poprzednio złożonej oferty na dany 
lokal. 

5. Oferent może wycofać ofertę przed upływem końcowego terminu składania ofert.  
6. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie CeSiR, przy ul. Warszawskiej 45                     

w terminie i o godzinie wskazanej w ogłoszeniu o konkursie. 

 
7. Przy przyjmowaniu, wycofywaniu złożonej oferty oraz przy składaniu oferty               

zamiennej ustala się następującą procedurę: 
Pracownik przyjmujący oferty zobowiązany jest do: 
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1) prowadzenia spisu wpływających ofert zgodnie z Załącznikiem nr 1 do 

niniejszego Regulaminu, 
2) opisania oferty datą i godziną jej złożenia oraz nadania jej kolejnego           

numeru. 

8. Wykonawca  składający  ofertę  w  sekretariacie CESIR otrzyma pisemne 
potwierdzenie  złożenia oferty wraz z numerem, jakim została oznakowana - 

Załącznik Nr 2. 
9. Wykonawca   ma  prawo   przed  upływem   terminu   składania   ofert   wycofać   

się z postępowania poprzez złożenie pisemnego wniosku. Druk wniosku o 
wycofanie oferty stanowiący Załącznik Nr 3 do niniejszego Regulaminu można 
pobrać w sekretariacie Centrum Sportu i Rekreacji. Do wniosku należy            
dołączyć potwierdzenie złożenia oferty; 

10. Wniosek o wycofanie oferty musi być podpisany przez osobę/osoby podpisujące  
ofertę lub osoby odpowiednio umocowane przez Wykonawcę; 

11. Wycofana oferta może być odebrana przez wycofującego podczas  otwarcia ofert 
i/lub odesłana Wykonawcy po otwarciu ofert. 

 

§ 6 
Żądane dokumenty do oferty 

1. Do formularza ofertowego na najem lokalu użytkowego stanowiącego załącznik nr 
5 do niniejszego Regulaminu, winny być dołączone niżej wskazane dokumenty: 

1) W przypadku umocowania pełnomocnika do zawarcia umowy najmu – 

pełnomocnictwo udzielone z podpisem urzędowo poświadczonym. 
2) w przypadku spółki cywilnej – kopia potwierdzona przez oferenta za 

zgodność z oryginałem aktualnej umowy spółki cywilnej. 
3) Oświadczenie stanowiące załącznik nr 1 do formularza ofertowego. 

 

2. Formularz powinien być wypełniony czytelnie, a dane w nim wskazane nie powinny 
budzić wątpliwości. 

 
§ 7 

Komisja Konkursowa 
1. Komisja konkursowa składa się z przewodniczącego oraz z 5 członków. 
2. Pracami komisji kieruje przewodniczący komisji. 

3. W razie, gdy przewodniczący komisji nie może uczestniczyć w jej posiedzeniu, 
wyznacza spośród członków komisji osobę do przeprowadzania obrad komisji           

i wykonywania funkcji przypisanych przewodniczącemu. 
4. Do zakresu działania komisji konkursowej należy przeprowadzanie pisemnego 

konkursu na najem lokalu użytkowego przeznaczonego do najmu na czas 

oznaczony do 3  lat. 
 

§ 8 
Część jawna i niejawna konkursu 

1. Konkurs może odbyć się, chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca 

wymogi i warunki określone w Regulaminie konkursu. 
2. Konkurs uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli w konkursie 

pisemnym nie wpłynęła ani jedna oferta lub żaden z uczestników konkursu nie 
zaoferował ceny wyższej lub równej od wywoławczej a także, jeżeli komisja 
konkursowa stwierdziła, że żadna oferta nie spełnia warunków konkursu. 

3. Konkurs składa się z części jawnej i niejawnej. 

4. Część jawna odbywa się w obecności oferentów i następuje w dniu i o godzinie 
wskazanej w ogłoszeniu o konkursie w Centrum Sportu i Rekreacji przy                     

ul. Warszawskiej 45.  
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5. Przewodniczący komisji konkursowej otwiera konkurs, a następnie wraz z komisją 

konkursową: 
1) podaje liczbę otrzymanych ofert, 
2) dokonuje otwarcia kopert z ofertami oraz sprawdza kompletność złożonych 

ofert i tożsamość osób, które je złożyły, 
3) przyjmuje wyjaśnienia lub oświadczenia zgłoszone przez oferentów, 

4) zawiadamia oferentów o terminie i miejscu części niejawnej konkursu, 
6. Komisja konkursowa odmawia zakwalifikowania ofert do części niejawnej 

konkursu, jeżeli: 

1) nie odpowiadają warunkom konkursu, 
2) zostały złożone po wyznaczonym terminie, 

3) oferta została opisana wadliwie, 
4) do ofert nie zostały dołączone dokumenty wskazane w § 6. 

 
 

§ 9 

Wybór oferty 
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, przy określonych preferencjach co do 

przeznaczenia lokalu mogą być określone kryteria punktowe. Komisja konkursowa 
bierze pod uwagę jako kryteria: 

1) zaoferowaną cenę,  

2) opis merytoryczny i atrakcyjność oferty. 
2. W części niejawnej konkursu komisja konkursowa dokonuje szczegółowej analizy 

ofert oraz wybiera najkorzystniejszą z nich lub stwierdza, że nie wybrała żadnej ze 
złożonych ofert. 

4. Komisja dokonuje oceny ofert na podstawie: 

1) oferowanej wysokości stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu           
2) wartości merytorycznej i atrakcyjności oferty.  

5. Komisja Konkursowa dokonuje wyboru oferty, która otrzyma największą liczbę 
punktów. 

6. Komisja na każdą z ofert dysponuje maksymalną liczbą punktów 100,                            
z następującym podziałem: 

1)  maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania – 80 za stawkę czynszu za 
1 m2  lokalu miesięcznie, 
2) maksymalna liczba punktów do uzyskania – 20 za wartość merytoryczną                                

i atrakcyjność oferty,  
 7. Z przebiegu prac komisja sporządza protokół, podając w nim rozstrzygniecie 

konkursu wraz   z uzasadnieniem. Arkusz oceny ofert stanowi załącznik nr 6 do 
niniejszego Regulaminu. 
 
 

§ 10 
Dokumenty komisji konkursowej 

1. W trakcie posiedzenia komisja konkursowa sporządza: 
1) arkusz wyboru oferenta – wzór arkusza stanowi załącznik nr 7, 

2) oświadczenie członków komisji o braku przeszkód, co do uczestnictwa w 
posiedzeniu komisji. W przypadku złożenia oświadczenia, z którego wynikać 

będzie, iż członek komisji pozostaje w stosunku prawnym lub faktycznym z 
którymkolwiek oferentem biorącym udział w konkursie, przewodniczący 
komisji zobowiązany jest wyłączyć członka z posiedzenia komisji – wzór 

oświadczenia stanowi załącznik nr  8. , 
3) protokół z posiedzenia podpisany przez przewodniczącego i pozostałych 

członków komisji.  
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4) Protokół z posiedzenia komisji zawierać powinien niżej wskazane 

informacje: 
1) datę i godzinę rozpoczęcia prac komisji konkursowej, 
2) listę obecnych na posiedzeniu członków komisji, 

3) ogólną liczbę złożonych ofert w konkursie, 
4) ogólną liczbę odrzuconych ofert oraz wskazanie z jakiego powodu oferty 

zostały odrzucone, 
3. Arkusz wyboru oferenta zawierać powinien: 

1) opis lokalu użytkowego, którego dotyczy, 

2) liczbę ofert złożonych na lokal użytkowy, 
3) szczegółowy opis każdej oferty złożonej na lokal użytkowy, 

4) propozycję komisji konkursowej na temat wybranej oferty, 
5) opinię Dyrektora CeSiR na temat wyboru oferty na lokal użytkowy. 

 
§ 11 

Wynik konkursu 

1. Konkurs  uważa się za zamknięty z chwilą podpisania protokołu oraz wydania 
komunikatu o wyniku pisemnego konkursu.  

2. Na podstawie dokumentów komisji konkursowej wskazanych w § 10, Dyrektor 
wydaje komunikat o zamknięciu konkursu. 

3. Komunikat powinien zawierać poniższe informacje: 

1) datę przeprowadzenia konkursu, 

2) adres i oznaczenie lokalu użytkowego, 

3) nazwę oferenta, który wygrał konkurs na najem lokalu użytkowego, 

4) proponowany czynsz miesięczny, netto  

4. Komunikat Dyrektora o wyniku konkursu  zostanie opublikowany na stronach 
internetowych Urzędu Miasta  i CeSiR oraz wywieszony  na tablicy ogłoszeń 

Centrum Sportu i Rekreacji.  
5. Przewodniczący komisji konkursowej zawiadamia na piśmie wszystkich, którzy 

złożyli oferty o wyniku konkursu w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia 
zamknięcia konkursu. 

6. 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. 

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

8. Dyrektor CeSiR zastrzega sobie prawo wycofania lokalu wystawionego do 

konkursu oraz unieważnienia konkursu  bez podania przyczyn. 
 

§ 12 
Umowa 

1. Oferent zobowiązany jest do zakończenia procedury podpisania umowy najmu w 

terminie 30 dni od daty podania do publicznej wiadomości informacji  o wyniku 
konkursu. 

2. Umowę najmu z oferentem, który wygrał konkurs, zawiera w imieniu Miasta             
i Gminy Warka – Zarządca obiektu. 

 
Załączniki do Regulaminu konkursu ofert: 

Załącznik nr 1 – Rejestr złożonych ofert, 

Załącznik nr 2 – Potwierdzenie złożenia oferty, 

Załącznik nr 3 – Wniosek o wycofanie oferty 

Załącznik nr 4 – Wzór umowy najmu lokalu użytkowego 

Załącznik nr 5 – Formularz ofertowy, Załącznik nr 1 do oferty – oświadczenie oferenta 

Załącznik nr 6 – Ocena oferty  

Załącznik nr 7 – Arkusz wyboru oferenta 

Załącznik nr 8 – oświadczenie członka komisji  


