REGULAMIN
w sprawie organizowania przetargöw na wynajem lokali uzytkowych b^dacych
\\ lasnosciij Spöldzielni Mieszkaniowej „Victoria" w Krakowie

§1
1. Spöldzielnia moze zawierac umowy najmu lokali uzytkowych z osobami prawnymi lub
osobami fizycznymi.
2. Warunkiem zawarcia umowy najmu z osoba^ fizycznajest prowadzenie przez t$ osobe
zarejestrowanej dzialalnosci gospodarczej.
§2
1. Tryb wyboru najemcy nastepuje po przeprowadzeniu postepowania przetargowego.
2. Konkurs ofert przeprowadza Zarzad Spöldzielni Mieszkaniowej „Victoria" w Krakowie.
§3
Postepowanie przetargowe przeprowadzane jest na podstawie publicznego zaproszenia do
skladania ofert.
§4
W postepowaniu przetargowym nie moga^ uczestniczyc osoby lub podmioty, ktöre zwalniaja
lokal uzytkowy bedacy jego przedmiotem.
§5
1. Czynnosci zwiazane z przeprowadzeniem postepowania przetargowego realizuje Komisja
przetargowa, zwana dalej „Komisja/ , skladajaca sie z co najmniej trzech pracowniköw
Spöldzielni, w tym jednego Czlonka Zarzadu.
2. Rada Nadzorcza moze delegowac do postepowania przetargowego swoich przedstawicieli.
Czlonkowie Rady Nadzorczej biora^ udzial w przetargu w charakterze obserwatoröw bez
prawa glosu.
3. Prezes Zarzadu wybiera sposröd czlonköw Komisji Przewodnicz^cego Komisji.
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§6
Informacje o postepowaniu przetargowym oglasza sie w prasie lokalnej oraz na tablicy
ogloszen w siedzibie Spöldzielni, jak röwniez zamieszcza sie na stronie internetowej
Spöldzielni.
§7
Ogloszenie o konkursie ofert zawiera w szczegölnosci:
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a) nazwe i siedzib? Spöldzielni,
b) adres lokalu i jego powierzchnie,
c) opis lokalu uzytkowego,
d) opis sposobu przygotowania ofert, w tym informacje o dostarczeniu dokumentöw
rejestrowych, obowiazku uiszczenia i wysokosci wadium,
e) zastrzezenie o przyslugujacym Spöldzielni prawie do odwolania lub uniewaznienia
przetargu bez podania przyczyny,
f) wysokosc stawki wywolawczej za 1 m2, okreslonej w kwocie netto.
§8
1. Oferty przyjmuje sie na dzienniku podawczym Spöldzielni. Pracownik sekretariatu
rejestruje oferty w dzienniku korespondencyjnym, przechowuje je i przekazuje
Przewodniczacemu Komisji w dniu i godzinie przetargu.
2. Oferta skladana jest w formie pisemnej, w zamknietych kopertach.
3. Oferta powinna zawierac:
a) nazwe i siedzibe oferenta, nr REGON lub imie i nazwisko oraz adres, nr PESEL i nr NIP,
jezeli oferent jest osoba^ fizyczn^,
b) forme prawna^ podmiotu gospodarczego, ktöry ma prowadzic dzialalnosc gospodarczq. w
lokalu, nr REGON i nr NIP,
c) oferowan^ umowna^ stawke najmu za 1 m2, okreslon^ w kwocie netto.
§9
W postepowaniu przetargowym nie moga^ uczestniczyc czlonkowie Komisji oraz czlonkowie
ich rodzin.
§10
Postepowanie przetargowe jest wazne w przypadku uczestnictwa w przetargu przynajmniej
jednego oferenta.
§11
Wyznaczony przez Zarzad termin skladania ofert nie moze byc krötszy niz 10 dni, liczac od
dnia ogloszenia o postepowaniu przetargowym, w tym ogloszenia w prasie o ktörym mowa w
§ 6 niniejszego regulaminu.
§12
Przewodniczacy Komisji dokonuje:
a) otwarcia ofert,
b) ustalenia, ktöre oferty uznaje za wazne,
c) sprawdza, czy oferenci uiscili wymagane wadium,
d) usiala oferenta, ktöry zaoferowal najwyzsz^ cene netto za 1 m .
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§13
Oferta nie spelniajaca wymagan okreslonych w § 8 podlega odrzuceniu.
§14
Stawke wywolawczq. za 1 m powierzchni lokalu uzytkowego ustala Zarzad.
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§15
Wynajem lokalu uzytkowego nie moze nastapic za cen? nizsza^ od ceny wywolawczej.
§16
Komisja wybiera najkorzystniejsza^ oferte, przez co nalezy rozumiec wyzsza^ ofert? cenow^,
czyli najwyzsza^ stawke czynszow^.
§17
1. Komisja sporzadza z przebiegu przetargu protoköl, ktöry zawiera nastepujace informacje:
a) sklad Komisji,
b) date i miejsce przetargu,
c) opis przedmiotu przetargu,
d) wysokosc ceny wywolawczej za 1 m ,
e) liczbe oferentöw,
f) dane oferenta, ktöry podal najwyzszq. cene (nazwe, adres, nr NIP i REGON) oraz wysokosc
uzyskanej ceny.
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2. Postepowanie przetargowe uwaza sie za zamkniete z chwil^ podpisania przez wszystkich
czlonköw Komisji protokolu z jego przebiegu.
§18
O wyniku postepowania przetargowego albo jego odwolaniu lub uniewaznieniu, jak röwniez
o zamknieciu przetargu bez wybrania najemcy powiadamia sie wszystkich oferentöw w
sposöb z nimi uzgodniony oraz na stronie internetowej Spöldzielni.
§19
1. Oferent, ktöry wygral przetarg zobowiazany jest do zawarcia umowy najmu lokalu
uzytkowego w terminie wskazanym przez Zarzad Spöldzielni.
2. W przypadku nie podpisania umowy z przyczyn lezacych po stronie oferenta, ktöry wygral
przetarg, wplacone przez niego wadium ulega przepadkowi. Wadium wplacone przez
pozostalych uczestniköw postepowania przetargowego podlega zwrotowi w nastepnym dniu
roboczym po ogloszeniu jego wyniköw.
3. W przypadku podpisania przez oferenta (ktöry wygral przetarg) umowy najmu lokalu
uzytkowego, wplacone przez niego wadium zostanie zaliczone na poczet kaucji w wysokosci
trzykrotnego czynszu netto za najem lokalu.

4. Warunki wynajmu lokalu uzytkowego okresla umowa najmu.
5. Warunkiem umieszczenia przez najemc? reklam, szyldöw albo tablic jest uzyskanie zgody
Zarzadu Spöldzielni, poza uzyskaniem innych wymaganych prawem pozwolen na warunkach
okreslonych w umowie najmu. Natomiast, gdy przepisy prawa wymagaj^ innych zezwolen,
najemca zobowiazuje sie do ich uzyskania we wlasnym zakresie i przedlozyc ich kopie
Zarzadowi Spöldzielni.
6. Reklamy, szyldy lub tablice moga^ byc montowane przez najemcöw zgodnie z regulaminem
umieszczania reklam okreslonym uchwala^ Rady Nadzorczej S.M. Victoria.
§20
Niniejszy Regulamin zostal zatwierdzony przez Rade Nadzorcz^ „Victoria" w Krakowie w
dniu 27.05.2014 r. Uchwala^ nr 185/IX/2014 i obowiazuje od dnia uchwalenia.
Traci moc Regulamin w sprawie organizowania przetargöw na wynajem lokali uzytkowych
bedqcych wlasnosciq Spöldzielni Mieszkaniowej „ Victoria" w Krakowie w dniu 30.10.2012 r.
Uchwal^nr72/IX/2012.

Artur Klimas
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radca pravmy

U C H W A t A NR
/IX/ 2014
RADY NADZORCZEJ SPÖtDZIELNI MIESZKANIOWEJ „VICTORIA"
W KRAKOWIE z dnia & J B ^ . M „ r.
w sprawie:

uchwalenia Requlaminu orqanizowania przetarqow na
wvnaiem lokali uzvtkowvch bedacvch wlasnoscia S. M.
..Victoria"

Na podstawie § 88 ust. 1 pkt 11 Statutu Spöldzielni, Rada Nadzorcza uchwala, co
nastepuje:
§1
§ 5 Regulaminu organizowania przetargöw na wynajem lokali uzytkowych bedacych
wlasnoscia, S. M. „Victoria" otrzymuje brzmienie:
„%.
Czvnnosci
zwiazane
z
przeprowadzeniem
postepowania
przetarqoweqo realizuie Komisia przetaraowa. zwana dalei ..Komisia",
skladaiaca sie z co naimniei trzech pracowniköw Spöldzielni, w tvm
iedneoo Czlonka Zarzadu.
2. Rada Nadzorcza moze deleqowac do postepowania przetarqoweqo
swoich przedstawicieli. Czlonkowie Radv Nadzorczei biora udziat w
przetargu w charakterze obserwatorow bez prawa qlosu.
3. Prezes Zarzadu wvbiera sposrod czlonköw Komisii Przewodniczaceqo
Komisii".
§2

Jednolity tekst Regulaminu stanowi zalacznik do niniejszej uchwaly.
§ 3

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia.

Sekretarz RadyJSIadzorczej

Przewodniczacy Rady Nadzorczej
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Beata Tomaszewska

/

_MagdaZarzycka

radca prawny
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Artur Klimas

