
OGI,OSZENIE, O PRZETARGU
Na pod staw ie Zarz4dzen ia Likwid atora Zarz1du Gospoda rowan ia Lokalam i

Nr 2GL.2R.0121.8.2015 z dnia 2 kwietnia 2015 r.

Zarz4d Gospodarowania Lokalami, ul. Lecha 6, 62-200 Gniezno oglasza przetarg
nieograniczony, ofertowy na wynajem lokali uzytkowych stanowi4cych komunalny zas6b Miasta
Gniezna, okreSlonych w zal4czniku nr I do Zarzqdzenia. Przedmioty najmu sq przeznaczone
na dzialalnoSi gospodarczqlub pozytku publicznego. W przetargu mog4 bra(, udzial osoby frzyczne,
prawne, osobowe sp6tki prawa handlowego orazinne podmioty, kt6re wplacity wadium.

Przedmiotem przetargu sA ceny netto czynszu za najem I m2 powierzchni utytkowej
poszczeg6lnych lokali uZytkowych (post4pienie nastgpuje o 1,00 zlnetto od kwoty wyjSciowej).
1. Otwarcie ofert nast4pi w dniu 23 krvietnia 2015 r.; o godz. 11.00 w siedzibie Zamawiajqcego
tj. budynku oficyny przlz ul. Lecha 6. 62-200 gniezno. Osoby skladaj4ce oferty mog4 byi obecne
podczas otwarcia ofert.

2. Oferty na najem lokalu uZytkowego w formie pisemnej, zloaone na zal4czonym wzorze,
w zamknigtych kopertach nieidentyfikuj4cych Oferenta, naleLy skladai w terminie
do dnia 23 lrwietnia 2015 r. do godz. 10.00, w siedzibie Zamawiajqcego tj. Biurze Obslugi Klienta
' zarz4du Gospodarowania Lokalami pr"y ul. Lecha 6, 62-200 Gniezno (oficyna).

3. Nie dopuszcza sig wypelniania ofert w BOK i w obecnoSci pracownik6w ZGL-v.
4. Wadium, kl6rego wysoko6d dlaposzczeg6lnych lokali okreslono w zal4cznilu nr 1 do Zarz1dzenia,
z dopiskiem ,,prZatarg na najem lokalu uZytkowego" nale\r wplacid do dnia 21 kwietnia 20lir.,
przelewem na konto Zamawiaj1cego 33 9065 0006 0000 0000 6624 0007 - dow6d wplaty wadium
lub bankowe potwierdzenie przelewu, stanowid mohe zal4cznik do oferty.

5. Na dowodzie wplaty wadium lub bankowym potwierdzeniu przelewu musi figurowa6 ten sam
podmiot, z kt6rym bgdzie zawierana umowa najmu. Ponadto na dowodzie wplaty lub bankowym
potwierdzeniu naleZy wskazal oznaczenie przedmiotu przetargu,kt6rego dotyczy wplacone wadium.
6. Przy planowanym wynajgciu kilku lokali naleiry wplaci6 wadium za kazdy lokal osobno.
7. Wadium przepada w wyniku niepodpis?nia umowy lub rezygnacji z prz.vst4pienia do przetargu.

8. Oferty zlohone po uptywie terminu i czasu przewidzianego na skladanie ofert nie bgd4
przyjmowane, rozpatrywane i brane pod uwagg. Niedopuszczalne jest dokonywanie zmian
w ofertach j u2 zloZony ch.

9. Przetarg prowadzi stala Komisja przetargowa w skladzie powolanym Zaruqdzenrem
Nr 0050.55 .2015 Prczydenta Miasta Gniezna z dnia 3I matca 2015 r. w sprawie: powolania stalej
Komisji do spraw najmu lokali u2ytkowych wchodzqcych w sWad zasobu komunalnego Miasta
Gniezna.

10. Opr6cz czlnszu Najemca bEdzie pokrywal pelne koszty zwi4zane z eksploatacj4 przedmiotu
najmu, tj.: energig elel*rycznq, wodg i Scieki, wyw6z nieczystoSci, ogrzewanie oraz inne oplaty
niezalehne o d Wynaj muj 4ce go.

11. Stawka czynszt netto za 1 m2 powienchni lokalu bgdzie wzrastad o Srednioroczny wskaZnik
wzrostu cen towar6w i usfug konsumpcyjnych oglaszanych przez Prczesa Gl6wnego Urzgdu
Statystycznego, w drodze obwieszczeri, w Dzienniku Urzgdowym Rzeczypospolitej Polskiej

,, Mo n itor Po I ski " za r ok p opr ze dzaj 1cy dokonyw an1 w alory zacj g.

12. Obowi1zek tzyskania opinii, zerwolen lub decyzji stosownych organ6w w przedmiocie
mozliwo5ci prowadzenia zamierzonej dzialalnofici ciq2y na Najemcy - w czasie oczekiwania



na Ww dokumenty, Najemca nie jest zwolniony z obowi1zku wnoszenia optat czynszowych
zanajem lokalu.

13. Najemca nie mohe prowadzil w lokalu sprzedazy, produkcji i rozpowszechniania
aw. legalnych $rodk6w odurzaj4cych (dopalaczy) lub innych substancji psychoaktywnych
oruz nie mohe bez zgody magazynowal material6w latwopalnych i prowadzi6 dziatralnoSci
powoduj4cej zald6canie spokoju oraz zagruhaj1cej |yciu, zdrowiu ibezpieczeristwu mieszkaric6w.
I 4. Umowy zostan4 zaw arte na czas okreSlony - do 3 6 miesigcy.

15. Wygrywaj4cy przetary jest zobowi1zany do zawarcia umowy najmu w terminie 7 dni
i do zabezpieczenia nale2no6ci czynszowych Wynajmuj4cego wekslem in blanco wraz z deklaracj4

wekslow4 porgczonego przezdw6ch porgczycieli o udokumentowanych dochodach (w przypadku
porgczycieli pozostaj4cych w zwi4zku malzeriskim, takhe ich wsp6lmal2onk6w), posiadaj4cych

zarobki nie nihsze niZ Srednia krajowa. W przypadku, gdy miesigczna kwota netto czynszu z tytuLu
najmu lokalu uZytkowego bgdzie nilsza od kwoty 750,00 zl, jedynym zabezpieczeniem roszczeh
Wynajmuj4cego, bgdzie zlohenie na rachunku Wynajmuj4cego kaucji o wartoSci trzymiesiqcznego
czynszu brutto. W przypadku, gdy wygryrvaj4cy przetarg nie zawrze umowy w wyznaczonym
terminie lub nie zabezpieczy wierzytelnoSci Wynajmuj4cego ww. wekslem, wadium ulega
przepadkowi i ogjasza siE przetarg ponownie.

16. W przypadku budynk6w zabytkowych lub leh4cych w strefie ochrony konserwatorskiej,

w przypadku niekt6rych prac, wymagane bqdzie uzyskanie wszelkich niezbEdnych opinii i zezvtoleit

wymaganych przepisami prawa, jak r6wnie2 uryskanie akceptacji projektu przez Miejskiego

Konserwatoru Zab5,tkow Urzgdu Miasta Gniezna (szczeg6lowych informacji udzieli Zarz}dca).

17. W przypadku budynku bgd4cego wlasnoSci4 Wsp6lnoty Mieszkaniowej, planowana ingerencja

w czgS| nieruchomo6ci wsp6lnej (np. na powieszenie reklamy, wymiana instalacji) lub wniosku

o sprzedaL alkoholu wymaga zgoda Wsp6lnoty w formie uchwaly.

18. Wy$ywa Oferent proponuj4cy najwyhsz4 ceng netto najmu za I m2 powierzchni lokalu.

Po zakonczeniu postgpowania przetargowego do pov,ryAszej ceny zostanie doliczony 23%YAT.

19. Oglaszaj4cy ma prawo uznania, bez podaniaprzyczyny,2e przetarg nie dal rezultatu.Przetarg

mohe by| odwolany bez podania przyczyny lub uniewaLniony w kazdym momencie. UniewaZnienie

przetar ga wymaga uzasadnienia.

20.Przystgpuj4cy do przetargazobowiqzanyjest do zapoznania sig ze stanem technicznym lokalu.

Obejrzenie lokalu moZliwe jest po uprzednim um6wieniu sig z administratorem budynku.

2I. Szczeg6lowych informacji w sprawie przetarga udziela Referat ds. Zasob6w U2ytkowych

i Targowisk ZGL, tel. 06 I 424 65 20 wew.202; e-rnail: biuro@zgLgniezno.eu

22. Ogloszenie, regulamin przetargs oraz istotne postanowienia przyszlej umowy najmu moana

pobrad bezpoSrednio w siedzibie Zarz4du Gospodarowania Lokalami ul. Lecha 6 w GnieZnie

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


