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Prez.'4snln Miasta Cdyni z ania,.,lS,, Q,,,ZOt g r,

REGULAMIN

przeprowadzania nieograniczonego przetargu ustnego na najem pomicszczefi utytkowych
stanowi4cych wlasno5d Gminy Miasta Gdyni

$1.
Postanowienia o96lne.

L Celem przetargu jest wylonienie podrniotu oferuj4cego najwyhsz1 stawkq azytlszu za" I m2,
z kt6rym zlostanie zawatia urrowa uajmu pomieszczenia u2ytkowego stanowi4cego wlasno66

2.

I

Gminy Miasta Gdyni.
Przetarg lla najerr pomieszczeti u2ytkowych odbywa sig \A/ formie publicznego
nieograniczonego przetargu ustnego,

$2.
Warunhi i zasady uczestnictlva w przetargu.

W przeta.rgu mogq brai udzial osoby fiiryczne, osoby prawue otaz inne jednostki
organizac;,jne nie bgd4ce osobq prawn4, kt6rej ustawa przyntaje zdolnoSi prawnq, ht6re
wplacily vzadium we wskazanym terminie.
Warunkiem dopuszczenia do udzialu w przetargu jest dostarczenie z Wydziahr Dochod6w
Referatu Dochod6w z Mienia I(omunalnego Utzgdu Miasta Gdyni (al, Marsz, Pilsudskiego
1B) informacji o niezaleganiu z oplatami naleZnymi Gminie Miasta Gdyni z [4ulu dzier2awy
i najrnu. Przyst4pienie do licytacji jest r6wnoznaczne z zapoznaniem sig i akceptacj4
stanu techtricznego of'erowanego pomieszczenia, eo uczestnicy przetargu potwierdzajq
podpisuj4c stosowrle ofwiadczenie, bgd4ce zal4cznil<iem nr L do niniejszego regulaminu,
Przed otwarciem przetargu jego uczestnicy obowi4zani s4 przedlozyi Komisji Przetargowej
dow6d wplaty wadiurn, inforrnacjg o niezalegauiu z oplatami o kt6rej mowa w ust. 2,
atal<Le (w zaleznoSci od rodzaju podrniotu, kt6ry przystgpuje do przetargu):

r dc,w6d tozsamo$ci,
. aktualny odpis z Ifuajowego Rejestru S4dowego,
r unnowQ sp6lki cywilnei,

4. W przyparlku ustanowienia przez uczestnika przetargu pelnomocnil<a winien on przedstawi6
nrnocowanie do udziah.r w przetargu

$3.
Wadium i post4pienie.

i . Wywolawczy czytlsz naimu netto ustala sig za 1 m2 w zale2noSci od podziatu miasta na stref,i
oraz na podstawie tabeli okre5laj4cej minimalne stawhi czynsv) najrnu pomieszczefl
uzytkowyr:h.

2, Wadium ustala sig ,w wysoko6ci podwojonego wyvvolawczego czynszu najmu brutto
z zaokr4gleniem do pelnych dziesi4tek w gorg,

3, Wysol<oSC rninimalnego post4pienia wynosi 1 zt netto.
4. Wptafy wadium naleb.y dokonai najp62niej do korica dnia poprzedzajqcego dzieri przetargu

w kasie IJrzgdu Miasta znajduj4cej sig na pafterze budynku Urzgdr.r Miasta Gdyni (sala
obsfugi rnieszkafic6w- kasa ,,C") - wejScie od strony Al. Marsz, Pilsudskiego,

5, Wplaty wildium w forrnie przelewu bankowego naleLy dohonad z odpowiednim

3.



5

6,

8,

9.

wyprzedzoniem, pollicwaz za dochowany telmin wptaty uwaza sig datg uznania konta Ulzgdu
Miasta, a zalem jest to dzieri przed wyznaczoltym terminem przetargu. Nr konta Urzgdu
Miasta : PI(O Bank Polslii S,A. w Gdyni nr rachunlcu: 53-1440-1026-0000-0000-0040-1037,
Na dorvoclzie wplaty wadium musi figurown6 ten sam podmiot, z ht6rym zawierana
bgdzie umowa najmu.
Wplata rvadium prz.ez uczestnika przetargu jest r6wnoznaczna z zapozoaniem
siE z regulaminem przetargu i jego akceptacj4,
Wplacone wadium up(twaznia do wzigcia udziahr w licytacji pornieszczenia, dla kt6rego
wadium jest r6wne lub niZsze, Przy planowanyrn wynajgciu kilku pomieszczeri naleLy
wplacid wadi um za kaiLde pom ieszczenie osobno,
Wadiurn lvplacotre prz?z uczestnika, kt6ry wygral pruetatg zalicza sig na poczet przyszlego
czyrrszu naLjmu. Je2eli osoba, kt6ra wygrala przetarg nie stawi sig na wezwanie i nie podpisze
runowy najmu pornir:szczenia u2ytkowego wplacone ptzez niego wadiurn ulega
przepadko'wi.

10, Wadium rvplacone przez uczestnika, kt6ry nie wygral przetat'gu zostanie rnu zwr6cone
po zamknirTciu przetargu,

$4.
Kornisja przetargowa.

1, Nad prawidlowym przebiegiem przetargu nadz6r sprawuje I(omisja Przetargowa powolana
przez P rez:y denta Miasta Gdyn i,

2. Przed otwarciem przetargu I(omisja Przetargowa sprawdza dane personalne, pelnomocnictwa,
dowody wptaty wadium oraz inne wymagane dokumenty,

ss.
Przebieg przetargu.

1, Przetarg rctzpoazyna sir; od podania informacji na temat pomieszczenia oraz wlaSciwej stawki
wywolawczej czytlszu najmu netto za I m'.

2. Prowadz4cy przetar g poddaj e I i cytacj i ko lej ne pomieszczenia uzytkowe.
3, Nie moZ'n:r wynaj46 pomieszczenia za ceng wywolawczq, Obowiqzuje co najrnniej jcdno

post4pienie,
4. Uczestnicy przetargu zgtasza)q ushrie kolejfle, ooraz wyhsze stawki czytlszu 2n 1m2

powietzchni lokalu dop6ty, dop6ki rnimo trzykrotnego wyrvolania, nie ma dalszego
postqpienia,

5. Stawka czyllszu zaoferowana przez uczestnika licytacji przestaje wiqza6, gdy inny uczestnik
zaoferuj g stawkg wyLsza,,

6, Po ustaniu postqpieri prowadzqcy przetarg tprzedza uczestnik6w, 2e po trzecitn wywolaniu
ostatniej, Irajwyzszej z;zaofel'owanych stawek, dalsze postelpienia nie zostan4 przyjgte, po
czym wyv/oluje tg stavrkg izamyka licytacjg.

7. Osoba wygrywaj4ca lir:ytacjg sktada oSwiadczenie potwierdzaj4ce wysoko$i stawki czynszu
najmu ustalonej w wyniku licytacji, TreS6 o$wiadczenia stanowi za\qczniknr2 do niniejszego
regu lanrinu,

1.

s6,
Protok6l zprzetargu,

Przewodnicz4cy komis.ii przetargowej sporzqdzaprotok6l przeprowadzonego przetargu, kt6ry
powinien z;arvierai inlbrmacje o:
dacie sporil4dzenia protokolu, rodzaju przetargu, terminie i rniejscu jego przeprowadzenia,
skladzi e I(omisj i Przeta,rgowej,
oznaczeniu pomieszc;rei bgdqcych przedmiotem przetargu wedtug adresu, katastru
nieruclromo$ci gruntowe.i i ksiggi wieczystej,

a)
b)
c)



d) obci42eniach nieluchotnoSci,
e) zobowi4zaniach, kt6ryc,h przedrniotern jest nienrchomoS6,

0 wyj aSnien iach i oSwiad czeniach zlo2ony clt przez uczestnik6w pr.zetargu,
g) osobach dopuszczonych i niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu, wraz z poclaniem

uzasadnieuia;
h) stawoe wywotawczej oirynszu najmu oraz najwyzsze.i stawce, osi4gnigtej w licy,tacji,
i) uzasadnieniu rozstrzygnig6 podj gtych przez kornisj g przetargow4,
j) osobie albo finnie wylonionej rv przetargu jako najerncy pomieszczenia,
2, Protok6l przeprowadz,rnego przetargu podpisujq przewoclnicz4cy i cztonkowie komisji

przetargou,ej,
3, Protok6l zprueprowadz:onego przetargu stanowi podstawg zawarciaumowy najrnu.

$7.
Zawaraie umowy.

1. Osoba wyloniona w przetargu jako najemca pomieszczenia winna podpisai umowg najmn
w terminie 7 dni o,J daty otrzymania zawiadomienia telefonicznego lub dorgczenia
stosownegrr wezwania zWydzia*u Gospodarki NieruchornoSciami i Geodezji Urzgdu Miasta
Gdyni,

2. W razie nie dotrzymania powyZszego tenninu lub nie podpisania umowy z ptzyczyn
zawinionych przez vrygrywaj4cego przetarg, w'ptacone przez niego wadium ulega
przepadkolvi, a podpisanie umowy najmu bgdzie zaproponowalle osobie, kt6ra w tcj samej
licytacji zaoferowala stawkg ojedno postqpienie nil,szq pod warunkietn,2e lvplaci ponorvnie
na konto [Irzgdu Miasta kwotg r6wn4 wysokoSci wadium obowi4zuj4cego w tyrn przetargu.
Je2eli propozycja nie zostallie przyjgta lokal bgdzie uystawiony do najmu w kolejnyrn
przetargu.

3. Brak rnozliwo6ci uzyskania przez najemcq niezbgdnych do prowatlzenia dzialalnoSci
jakichkolw'iek zezwolefl lub decyzji nie mo2e stanowid podstawy do roszczerl w stosunku dcr

Gminy Miasta Gdyni,

$8.
Postanowienia koIcowe.

1, Prezydent zastrzega sobie prawo odwolania przetargu,
z pomiesznzeh z licytacji,
Przetarg jest wazny, lecz nie rozstrzygnigff, gdy nikt nie
ogloszeniu, lub mimo wplacenia wadium nie przyst4pil do
jego wyr,votaniu przez prowadz4cego,
Niniejszy regulamin jesrt jawny.

2.

3.

b4dZ wycofania kt6regokolr,viel<

przystqpil do przctargu po jego
licytacji przedmiotu przetargu po


