
OGI,OSZENIE O PRZETARGU
Na pod staw ie Zarz4dzen ia L ikwid ato ra Zarz4du Gos podarowan ia Lokalam i

Nr 2GL.2R.0121.14.2015 z dnia 10 lipca 2015 r.

Zarz4d Gospodarowania Lokalami, ul. Lecha 6, 62-200 Gniezno oglasza
nieograniczony, ofertowy na wynajem lokali uzytkowych stanowi4cych komunalny zas6b Mi
Gniezna, okeSlonych w zal4czniku nr 7 do Zaru4dzenia. Przedmioty najmu s4
na dzialalnoSd gospodarczqlub poZytku publicznego. W przetargu mog4 bra6 udziaN osoby fiz
prawne, osobowe sp6tki prawa handlowego oruzinne podmioty, kt6re wplacily wadium.

Przedmiotem przetargu se ceny netto czynszu za najem 1 m2 powierzchni uZyt
poszczeg6lnych lokali uiytkowych (post4pienie nastgpuje o 1,00 zN netto od kwoty wyjSciowej
l. Otwarcie ofert nast4pi w dniu 31 lipca 2015 r.; o godz"11:00 w siedzibie Zamawiaj

d. budynku oficlzny przy ul. Lecha 6. 62-200 Gniezno. Osoby skladai4ce oferty mogQ by6 obec
podczas otwarcia ofert.

2. Oferty na najem lokalu uzytkowego w formie pisemnej, zloaone na zal4czonym
w zamlknigtych kopertach nieidentyfikuj4cych Oferenta, naleiry sklada6 w term
do dnia 31 lipca 2015 r. do godz. 10:00, w siedzibie Zamawiaj1cego tj. Biurze Obslugi Klien

Zarzqdu (Gospodarowania Lokalami przy ul. Lecha 6, 62-200 Gniezno (oficyna).

3. Nie d<>puszcza sig wypetniania ofert w BOK i w obecno5ci pracownik6w ZGL-u.

4. Wadium, kt6rego wysokoSi dlaposzczeg6lnych lokali okre5lono w zal4czniku nr 1 do Zarz4dzent

z dopiskilem ,przetarg na najem lokalu u4rtkowego" nale|y wplacid do dnia 29 lipca 2015

przelewerm na konto Zamawiaj1cego 33 9065 0006 0000 0000 6624 0007 - dow6d wplaty wadi

lub bankowe potwierdzenie przelewu, stanowi6 mohe zalqcznik do oferty.

5. Na dc,wodzie wplaty wadium lub bankowym pofwierdzeniu przelewu musi f,rgurowa6 ten

podmiot, z ktorym bgdzie zawierana umowa najmu. Ponadto na dowodzie wplaty lub ba

potwierd:zeniu naleiry wskazal oznaczenie przedmiotu przetargu, kt6rego dotyczy wplacone wadi

6. Przy p,lanowanym wynajgciu kilku lokali naleLry wplaci6 wadium za kazdy lokal osobno.

7. Wadium przepada w wyniku niepodpisania umowlr lub rezygnacji z przyst4pienia do przetargu.

8. Oferty zlo2one po uptywie terminu i czasu przewidzianego na skladanie ofert nie

przyjmo'wane, rozpatrywane i brane pod uwagg. Niedopuszczalne jest dokonywanie zrni

w ofertach j uZ zlohonych.

9. Przetarg prowadzi stala Komisja przetargolwa w skladzie

Nr 0050.55.2015 Prezydenta Miasta Gniezna z dnia 3l marca 2015 r.

Komisji do spraw najmu lokali u2ytkowych wchodzqcych w sldad

powolanym Zarzydzen

w sprawie: powotania

komunalnego zasobu

Gniezna.

10. Opr(icz czynsz:u Najemca bEdzie pokrywal pelne

najmu, tj.: energig elektrycznq, wodg i Scieki, wy,w6z

niezalehne od Wynaj muj 4cego.

koszty zwi1zane z eksploatacj4 przedm

nieczysto6ci, ogrzewanie oraz inne

11. Stawka czynszv netto za 1 m' powierzchni lokalu bgdzie wzrastal o Srednioroczny wskaln

wzrostu cen towar6w i ustug konsumpcyjnych qglaszanych przez

Statystyc;znego, w drodze obwieszczefi, w Dzienniku Urzgdowym

,,Monitor Polski" za rok poprzedzaj4cy dokonyw an4 waloryzacjg.

Prezesa Gl6wneso U

Rzeczypospolitej Polski

12. Obowi4zek uzyskania opinii, zeznvoleh lub decyzji stosownych organ6w w przedmioc

moZliwo$ci prowadzenia zamierzonej dzialalnoSci ciagLy na Najemcy - w czasie oczekiwan



na Ww dokumenty, Najemca nie jest zwolniony' z obowi4zku wnoszenia oplat
zanajem lokalu.

13. Najemca nie mo2e prowadzil w lokalu sprzeda|y, produkcji i rozpowszechni
tzw. leg;alnych Srodk6w odurzajqcych (dopalaczy) lub innych substancji psychoakt

oraz nie mohe bez zgody magazynowad material6w latwopalnych i prowadzi| dziala
powoduj,4cej zald6canie spokoju orazzagrazaj4cej |yciv, zdrowiu ibezpieczeristwu mieszkaric6w.

14. Umo'wy zostanqzawarte na czas okrerilony - do 36 miesigcy.

15. Wygrywaj4cy przetarg jest zobowiqzany do zawarcia umowy najmu w terminie 7
i do zabe:zpieczenia naleZno6ci czynszorych Wynajmuj4cego wekslem in blanco wraz z dekl

wekslow4 porgczonego przezdw6ch porgczycieli o udokumentowanych dochodach (w

porgczycieli pozostaj4cych w zwi1zku mal2efskim, takhe ich wsp6lmal2onk6w), posiadaj4c

zarobki rje nilsze niz Srednia krajowa. W przypadku, gdy miesigczna kwota netto czynszu z t
najmu lokalu uZytkowego bgdzie nihsza od kwoty 750,00 zl, jedynym zabezpieczeniem ro
Wynajmrrj4cego, bgdzie zlohenie na rachunku Wynajmuj4cego kaucji o wartoSci trzymiesigczne
czynszu brutto. W przypadku, gdy wygrywaj4cy przetarg nie zawrze umowy w ..uqtznaczon

terminie lub nie zabezpieczy wierzytelnoSci Wynajmuj4cego ww. wekslem,

przepadkowi i ogjasza siE przetarg ponownie. Wydanie lokalu nast4pi na podstawie

zdawczo-odbiorczego, w kt6rym szczegSlowo zostanie opisany stan techniczny lokalu, po j

zdaniu p)rzez poprzedniego Najemcg. W przypadku niezdania lokalu przez poprzedniego Naj

Wynajmujqcy zastrzega sobie prawo do rozrrriqzania bez zachowania terminu wypowiedzen

podpisanej umowy najmu z nowym Najemc4.

16. W przypadku budynk6w zabytkov,rych lub leh1cych w strefie ochrony konserwatorski

w przypadku niekt6rych prac, wymagane bgdzie uzypkanie wszelkich niezbgdnych opinii i zerw,o

wymaganych przepisami prawa, jak r6wnie? u4skanie akceptacji projektu przez Miejski

KonserwatoraZabytk6w Urzgdu Miasta Gniezna (szozeg6lowych informacji udzieli Zarz4dca).

17. W przypadku budynku bgd4cego wlasno6ci4 Wsp6lnoty Mieszkaniowej, planowana ingerenc

w czgS| nieruchomoSci wsp6lnej (np. na powieszenie reklamy, wymiana instalacji) lub wni

o sprzedaZ alkoholu wymaga zgoda Wsp6lnoty w formie uchwaly.

18. Wygrywa Oferent proponuj4cy najwyhsz4 ceng netto najmt za I m2 powierzchni lokal

Po zakohczeniu postgpowania przetargowego do pofiZszej ceny zostanie doliczony 23%VAT.

1.9. Ogla:szaj4cy ma prawo vznania, bez podania prz,yczyny,2e przetarg nie dal rezlltztu.

moheby( odwolany bez podaniaprzyczyny lub unieiwaZniony wkaZdym momencie. UniewaZnien

przetar gut wymaga uzasadnienia.

20.Przys;tgpuj4cy do przetargu zobowiqzany jest do zapoznania

Obejrzenie lokalu mozliwe jest po uprzednim um6wieniu

lub najemc4lokalu.

sig ze stanem technicznym lokal

sig z administratorem bud

21. Szczeg6lowych informacji w sprawie przetargu udziela Referat ds. Zasob6w Uzyt

i Targorvisk ZGL, tel. 6 I 424 65 20 w ew.202; e-m4il : birur o@zgl gniezno.eu

22. Ogloszenie, regulamin przetargu oraz istotne postanowienia prryszttej umowy najmu

pobrad bezpoSrednio w siedzibie Zarzqdu Gospodarowania Lokalami ul. Lecha 6 w Gni

lub ze strony internetowej: www.zgl.gniezno.eu; wWw.gniezno.eu; www.urbis.gniezno.pl

LIKW


