
MIASTO BIAI,YSTOK - URZAD MIEJSKI W BIALY
OGI,AS4A PUBLICZNY NIEOGRANICZONY PRZET

u2ytkqwego us)tuowanego na parterze bud
w Bialymstolru z przeznaczeniem na prowadzenie
gastronolrii" - Bufetu.
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na najem lokalu
ul. Slonimskiej I
w zakresie uslug ,,malej

- powierzchnia
- stawka wywolawcza

Opr6cz stawki czynszu
ciepln4 (podgrzewanie
elektryczn4.

- wadium
- kaucja -

49,48 m2

22,00 zllm2 zY AT

poloZonego przy
noSci gospodarczej

dodatkowyc;h za
komunalnych,

energr9
energig

- 3 266.00 zl
3-krotna waftosi czynszu i oplat dodatkowych

CzgSi jawna przetargu odbgdzie sig w dniu 4gt},.X,zozl roku o goor] 1200 w siedzibie Urzgdu
Miejskiego w Bialymstoku, Depaftament Obslugi Urzgdu przy ul,. Slonimskiej l, pok. nr 03 (sekretariat)).

Do udzialu w przetargu llprawnia wplata wadium. Wplaty wadium nalely dokorlaq p14glewem na konto
Urzgdu Miejskiego w Bialyrnstofu: nr 37 1240 5211 llll 0010 3ss3 Tzgg do dnia&{j!#"2021 r.przetew
powinien zawiarac imig,.nazwisfo i adres osoby bior4cej udzial w przetargu albo] nazwg lub firmg oraz jej
siedzibg, adres i powierzchnig lol<alu. 

I

Wadium powinno byi wniesione z takirn wyprze$zg4igp, aby Srodki fienigzne znalazly sig na
rachunku bankowyrn Urzgdu Miejskiego najpozniej dnia&.llt.W..zozl r. po4 rygorem uz'nania przez
organizatoraprzetargv, ze warunek wplaty wadium nie zostal spelniony. 

]

Informacje o stanie tedhnicznym lokalu moZna uzyskac w Urzgdzie Mieist i* ul. Slonimska l.
Mozliwosi obejlzenia lokalu nalepy ustalii w pokoju 05 lub tel.: lls/ 869 aze t na nllboe e wo.

I

Regulamin przetargu orap projekt umowy najmu lokalu wywieszone sq na taiblicy ogloszen w siedzibie
urzgdu Miejskiego orazna stronig internetowej UM ww_w,b:aly_s_Lq_Lpl w zakladie Blt'.

Pisemne oferty naleZy skfadai w zamknigtych kopertach z napisern: 
1

,,przetarg- ul. Slonirnska I - Qepartament Obslugi Urzgdu - 49,;;;; - Bufet,,lw terminie a,, dnru?-Q:.M,
2021 r. do godz. 1000. 

]
l

Pisemna oferta powinna zafiiera(; 
I

a) imig, nazwisko,.adres i fodpis oferenta, nr PESEL, ewentualnie takze nazfiQ przedsigbic'rstwa ijegoa) rm19, nazwlsl(o, acres I Podpls olerenta, nr PHS-bL, ewentualnie tak2e nazllyq przedsigbic'rstwa i jego
siedzibg, nr NIP jeZeli oferentem jest osoba prawna lub przedsigbiorca;l umowg spOtki cywiinJl;
podmioty podiegaj4ce ttgi.so- do rejestr6w winny dolqczy( at<tualny oOfis z wlasiiwego"rejestiu
wystawiony nie _wcze5rfiej niz przed 6 miesi4cami (w przypadku, Cd, udzialowcem podmiotu
przystgpuj4cego do przelargu jest sp6lka prawa handlowego takze wypis zlwhsciwego rejestru tejzesp6lki); 

Ib) datg sporzqdzenia oferty; 
Ic) pisemne oSwiadczenie .o zapoznanilr sig z regulaminem przetargu, warunka{ri przetargu z,,awartymi w

ogloszeniu, warunl<arni unowy najmu oraz przyjgciu ich bez zastrzezeh; ld) pisemne oSwiadczenie, I ,yrn 2e znany jest mu stan techniczny lokalu draz jest Swiadomy, iz na
najemcy ciq2y obowi4zef trzyskania opinii, zezwolen lub decyzji stosownych organ6w w przedmiocie
mozliwoSci prowadzenia zamie-rzonej dzialalnoSci; 

Ie) pisemne oSwiadczenie, g tym 2e w przypadku koniecznoSci, zmianq spdsobu uzytkowania lokalu
najemca dokona wtasnynJ staraniem, na wlasny koszt zgodnie zprzepisamipr,b*u * tym zakresie;

0 pisemne oSwiadczenie o r]niejscu zamieszkania lub siedziby firmy; 
Ig) oferowan4 stawkg czynslu za m2 brutto, - zaoferowane przez uczestnika prfetu.gu post4prienie winno

byi ponad stawkg wywolpwczE, min. 0,50 zl; 
]h) opis planowanej dzialaln{Sci prowadzonej w lokalu. 
I
IDo przetargu nie nlogA przystgpowai podmioty zadluaone woblec Urzgdu MiejskiegoBialymstoku. 
I
j

I

I



a)

b)

Czg56 jawna
W <;zgSci niej

najkorzystnirlj szq z nich

Osoba, kt6raprze

Kaucja moze

- w zakresie

W przypadku,
najemca winien
Kodeksu postgpowania c

naleznoSci czvnszowvch
sporzEdzenia aktu
terminie 14 dni od dnia
odst4pi od umowy bez
kary umownej w

powiadomienia podmiotu
niezaleLnycl't od

Protokolarne
W przypadku protoko
przypadku najemca

Zastrzega sig
podania przyczyn, jak

Przr>rarg sklada s z czglcijawnej i niejawnej.
Lrgu odbywa sig obecnoSci oferent6w.
j przetargu komisja przetargowa dokonuje szczeg6lowej analizy oferlr oraz wybiera

wyborze komisja kieruje sig kryterium: cena - 100 pkt.

wygra, zobowi4zana bgdzie przed podpisaniem umirwy najmu do:

Wplacenia kaucji w kwocie stanowi4cej r6wnowartoSi trzymiesigcznQgo czynszu i oplat dodatkowych.
wnoszona w pieni4dzach, gwarancjach bankowych i ubezpieczeniowych. Gwarancje
u waznoSci podlegaj4 odnowieniu;po uplywie term

zloi:.enia oSwiadc ia przez wsp6lmalzonka - w przypadku, gdy strqn4 umowy bgdzie osoba fizyczna
wsp6lnego.Zenia zgody na zawarcie umowy oraz poddania sig e,gzekucji z majqtku

wymiar jednomiesigcznego czynszu i oplat dod{tkowych wynosi ponad 3.000 zl
oSwiadczenie w formie aktu notarialnego o poddaniu sig, w trybie art. 717 $ 1

ilnego, egzekucji co do wydania lokalu po zrikohczeniu najmu oraz egzekucji

w wysokoSci dwunastomiesigcznego czynsztr i oplat dodatkowych. Koszty
nego obci4zaj4 najemcg. W przypadku nieprzedlolenia stosownego oSwiadczenia w
rodpisania umowy, nie p6Zniej jednak ni2 przed przejgciem lokalu, wynajmuj4cy
;howania termin6w wypowiedzenia, a najemca zpbowi4zany bgdzie do zaplacenia

ustalonej w umowie.
Podpisanie umo z osob4, kt6ra wygrala przetarg nastgpuje nie p(iZniej ni2 w ciqgu 7

wylonionego w drodze przetargu. W przypadku {iepodpisania umowy
przetargu wplacone wadium ulega przepadkowi.

jgcie lokalu uzltkowego nastgpuje w terminie wyfnaczonym przez wynaJmujqcego.

iqzany bgdzie do zaplacenia kary umownej w wy ustalonej w umowie.
do odwolania lub zmiany oferty przetargowej braz uniewaznienia przetargu bez

ieL zarknigcia przetargu bez wybierania kt6rejkolr.yiek z ofert.

PREZYDENT ASTA

dr hab. Ti Truskolaski

dni od dnia
z przyczyn


