
OGŁOSZENIE O PRZETARGU 

 

Dyrektor Biblioteki +Centrum Kultury w Czarnym Borze ogłasza 

 

przetarg pisemny nieograniczony na najem lokalu użytkowego o pow. 62,98 m2,  położonego 

w  siedzibie Ośrodka Kultury w Witkowie nr 13, na okres trzech lat licząc od dnia zawarcia 

umowy z przeznaczeniem na sklep ogólno – spożywczy.  

 

1. OPIS PRZEDMIOTU PRZETARGU 

•  Pomieszczenie przeznaczone na sklep ogólno-spożywczy  

• Przedmiotem przetargu jest lokal użytkowy położony na parterze budynku o łącznej 

powierzchni 62,98m2,  składający się z pomieszczeń: I/2 – (13,6 m²), I/3- (13,6 m²), I/4 – (24,16 

m²), I/5 – (5,0 m²) oraz pomieszczeń sanitarnych: I/10 – (4,64 m²), I/11 – (0,99 m²), I/12 – (0,99 

m²) . 

2. CENA WYWOŁAWCZA CZYNSZU 

• Cena wywoławcza stawki miesięcznego czynszu za wynajem lokalu użytkowego wynosi 

550,00 zł. Brutto za/miesiąc (Słownie: pięćset pięćdziesiąt złotych 00/100 brutto).  

• Wysokość czynszu nie obejmuje zużycia energii elektrycznej ( najemca będzie pokrywał 

koszty na podstawie wskazań podlicznika), kosztów zużycia wody oraz kosztów wywozu 

odpadów komunalnych (najemca będzie zobowiązany do zawarcia umowy z odpowiednimi 

służbami komunalnymi na świadczenie usług w tym zakresie).  

• okres najmu: od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2024 r.  

 

3. WARUNKI PRZETARGU 

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy złożą pisemną, ważną ofertę. 

• Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (wzór formularza ofertowego stanowi załącznik 

do niniejszego ogłoszenia), w zamkniętej kopercie. 

• Kopertę należy opisać „Przetarg nieograniczony – Najem lokalu na sklep ogólno-

spożywczy, nie otwierać do dnia 13 grudnia 2021 do godz. 10:00.  

• Oferta pod rygorem odrzucenia, winna zawierać wszystkie wymagane informacje                  i 

oświadczenia, wskazane na formularzu ofertowym. 

• Do formularza ofertowego należy dołączyć :  



- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia 

do ewidencji gospodarczej; 

- zaświadczenie o niezleganiu w opłacaniu składek z ZUS; 

- aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że 

oferent nie zalega z opłaceniem podatków opłat wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert. 

 

Dokumenty oferty winne być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za 

zgodność z oryginałem przez oferenta.  

• Ofertę podpisują osoby uprawnione do reprezentowania oferenta. 

• Oferta niekompletna nie będzie mogła być uzupełniona lub zmieniona po terminie składania 

ofert. 

• Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę. 

• Kryterium wyboru oferenta:  

 

najwyższa zaproponowana cena (brutto) stawki miesięcznego czynszu. 

  Stawka bazowa czynszu  podlegała będzie corocznej waloryzacji wg wskaźnika wzrostu cen 

towarów i usług konsumpcyjnych, opublikowanego przez Prezesa GUS w Dzienniku 

Urzędowym. 

 

4. MIEJSCE  ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

• Oferty należy składać w sekretariacie Biblioteka+ Centrum Kultury w Czarnym Borze ul. 

Sportowa 43 do dnia 13  grudnia 2021 do godz. 10:00 . Oferty złożone po tym terminie zostaną 

odrzucone. 

• Oferty zostaną otwarte w dniu 13 grudnia 2021 r. o godz. 12:00 w gabinecie Dyrektora 

Biblioteka+ Centrum Kultury w Czarnym Borze. 

• Oferenci mogą być obecni przy otwarciu ofert. 

• Podczas otwarcia ofert do publiczne wiadomości podane zostaną następujące informacje : 

   - dane oferentów;  

   - informacje o cenie ofert. 

- W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, prowadzący przetarg 

kontynuuje przetarg w formie licytacji.( o terminie i miejscu licytacji oferenci zostaną 



poinformowani e-mailowo i telefonicznie Minimalna stawka licytacji wynosi 50,00 zł PLN 

(słownie: pięćdziesiąt złotych). 

5. ZASADY PRZETARGU 

 Przetarg nieograniczony prowadzi z upoważnienia organizatora przetargu Komisja 

Przetargowa. 

 Komisja Przetargowa w ocenie ofert kieruje się zaoferowaną ceną /brutto/stawki  

czynszu za lokal .  

 Zaoferowana cena netto oferty nie może być niższa niż cena wywoławcza, określona w 

pkt. 2.1 ogłoszenia. 

 Strony zawrą umowę na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym 

załącznik do ogłoszenia ofertowego. 

  Przetarg jest ważny, jeżeli wpłynie, co najmniej jedna oferta niepodlegająca 

odrzuceniu. 

 Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania 

przyczyny bądź przedłużenia terminów podanych w niniejszym ogłoszeniu, a także – 

przed  terminem składania ofert – modyfikacji treści materiałów przetargowych. 

 Lokal  można obejrzeć codziennie (poniedziałek i piątek) w godzinach od 8:00 do 12:00. 

6. ZAMIESZCZENIE OGŁOSZENIA 

1. Siedziba Biblioteka+Centrum Kultury w Czarnym Borze,    

                                         

2. Strona Internetowa Biblioteki+Centrum Kultury w Czarnym Borze 

3. Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu 74 84 50 242 

Załączniki:  

1. Formularz ofertowy  

2. Projekt umowy 

Dyrektor Biblioteka+Centrum Kultury  

w Czarnym Borze 

Katarzyna Bernaś 



 

 

Załącznik nr 1, do „Ogłoszenia w sprawie przetargu nieograniczonego na najem lokalu w Witkowie” 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

Do przetargu pisemnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego o pow. 62,98m2 

położonego w Ośrodku Kultury w Witkowie, na okres trzech lat licząc od dnia zawarcia umowy  

z przeznaczeniem na sklep ogólno – spożywczy.  

OFERENT………………………………………………………………...……………………

………………………………………………………………………………………………..… 

ADRES …………………………………………………………………………………............ 

(podać dokładny adres oferenta) 

ADRES KORESPONDENCYJNY (jeżeli jest inny niż powyżej):…………………………. 

TEL.FAX …………………………………………………………………………………….... 

Adres e-mail  oferenta:…………………………………………………………………….. 

NIP: …………………………………                          REGON:……………………………… 

Zakres planowanej działalności:……………………………………………………………… 

…………………………..………………………………………………………………………

……………………………………………………… 

 

1. Proponowana stawka czynszu netto/miesiąc za najem lokalu wynosi : 

………………………….zł netto.  

OŚWIADCZENIA WYKONAWCY: 

1. Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami przetargu oraz warunkami przyszłej 

umowy i warunki te przyjmuję bez zastrzeżeń. 

2. Oświadczam, że spełniam wszystkie wymagane warunki przetargu. 

 

 

…………………………….. 

                     Podpis 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 2, do „Ogłoszenia w sprawie przetargu nieograniczonego na najem lokalu w Witkowie” 

 

 

 

Projekt Umowy  

najmu lokalu użytkowego  

nr ……….. 

 

zawarta w dniu ……. grudnia 2021. w Czarny Borze pomiędzy: 

 

- BIBLIOTEKA+CENTRUM KULTURY w Czarnym Borze, z siedzibą przy ul. Sportowej 43, 

58-379 Czarny Bór,  zwanym w dalszej części Umowy Wynajmującym reprezentowanym 

przez: 

1.Katarzyna Bernaś  Dyrektora Biblioteka+ Centrum Kultury w Czarnym Borze a: 

 ……………………………………………………………………. 

o następującej treści: 

 

§ 1 

 

1. Wynajmujący oddaje Najemcy w najem lokal użytkowy położony w Ośrodku Kultury 

w Witkowie, wskazany w załączniku Nr 1 do niniejszej Umowy, składający się  

z pomieszczeń: I/2 -(13,6m2), I/3 -(13,6m2), I/4 -(24,16m2), I/5 -(5,0m2) oraz 

pomieszczeń sanitarnych: I/10 -(4,64m2), I/11 -(0,99m2), I/12 -(0,99m2), na parterze 

budynku o łącznej powierzchni: 62,98 m2. 

2. Najemca będzie wykorzystywał lokal na sklep ogólno-spożywczy. 

3. Wynajmujący upoważnia Najemcę do korzystania z lokalu na potrzeby działalności 

handlowej, prowadzonej w sposób nieuciążliwy i niekolidujący z działalnością 

prowadzoną przez Wynajmującego. 

 

§ 2 

 

1. Najemca zobowiązuje się płacić Wynajmującemu miesięczny czynsz najmu 

w wysokości: ………………. zł miesięcznie (słownie: ……………………. 00/100); + 



zwrot kosztów zużycia energii elektrycznej ustalony jako iloczyn liczby zużytych kWh 

/wg odczytu z podlicznika/ i obowiązującej stawki za 1 kWh ustalonej przez dostawcę 

energii elektrycznej, począwszy od miesiąca stycznia 2022 r. 

 

2. Czynsz Najemca będzie wpłacał w terminie do 14 dni od daty wystawienia rachunku, na 

rachunek bankowy Wynajmującego w: BS w Kamiennej Górze  

87 8395 0001 0024 0363 2000 0001 

3. Za opóźnienia w zapłacie czynszu Wynajmujący będzie naliczał odsetki ustawowe. 

4. Zmiana wysokości czynszu następuje w drodze pisemnego zawiadomienia 

o okolicznościach uzasadniających tę zmianę wraz z określeniem nowej stawki. Zmiany 

czynszu i świadczeń obowiązywać będą od 1 dnia następnego miesiąca po miesiącu, w 

którym Najemca został powiadomiony o zmianie wysokości czynszu. Zawiadomienie 

stanowi wypowiedzenie Umowy najmu w części dotyczącej czynszu. 

5. Najemca może wnieść sprzeciw z zastrzeżeniem formy pisemnej co do zmiany 

wysokości czynszu w terminie do 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia, o którym 

mowa w § 2pkt. 4. 

6. Nie uwzględnienie sprzeciwu przez Wynajmującego rodzi obowiązek uiszczania 

czynszu i świadczeń w zmienionej wysokości czynszu i opłat z zastrzeżeniem               

   § 2 pkt. 3. 

7. W razie nieuwzględnienia sprzeciwu, Najemca może wypowiedzieć umowę najmu 

z zachowaniem okresu wypowiedzenia, jeżeli nie będzie się nadal zgadzał na zmianę 

wysokości czynszu. 

8. W okresie wypowiedzenia, o którym mowa w § 2 pkt. 7 Najemca uiszcza Czynsz z tytułu 

najmu w wysokości bezpośrednio poprzedzającej zmianę czynszu. 

 

§ 3 

 

1. Najemca jest obowiązany do używania pomieszczenia (lokalu) z należytą starannością 

i zgodnie z przeznaczeniem. 

2. Najemca zobowiązany jest do dokonywania na własny koszt bieżącej konserwacji 

i drobnych napraw wynajętego pomieszczenia (lokalu), a Wynajmującemu przysługuje 

prawo egzekwowania od Najemcy utrzymania pomieszczeń w należytym stanie 

technicznym. 



3. Najemca dokona na własny koszt prac związanych z przystosowaniem lokalu do 

prowadzonej działalności i nie będzie dochodził zwrotu poniesionych nakładów od 

Wynajmującego. 

4. Wynajmujący dokonywać będzie napraw głównych i remontów we własnym zakresie, 

bądź też naprawy lub remontu dokona Najemca w drodze porozumienia stron przy czym 

Wynajmujący zwróci Najemcy poniesione koszty. 

5. Najemca obowiązany jest do przestrzegania przepisów p.poż. w najmowanym obiekcie 

zgodnie z przepisami i ustawie o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. Nr 81 z 1991 r. 

poz. 351) i w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych o ochronie przeciw 

pożarowej budynków i innych obiektów budownictwa technicznego (Dz.U. Nr 96 poz. 

160 z 1991 r.) 

 

§ 4 

 

1. Najemca nie może oddać wynajętego pomieszczenia osobie trzeciej do bezpłatnego 

używania ani w podnajem. 

2. Najemca nie może dokonywać żadnych zmian budowlanych i technicznych  

w wynajętym pomieszczeniu (lokalu) bez zgody Wynajmującego. 

 

§ 5 

 

Umowa może być rozwiązana przez Wynajmującego bez wypowiedzenia w przypadkach gdy: 

1. Najemca będzie używał lokalu niezgodnie z przeznaczeniem określonym w umowie. 

2. Najemca nie dotrzyma terminu płatności, ustalonego w umowie, czynszu i opłat, 

a zwłoka przekroczy 30 dni od ustalonego terminu. 

 

§ 6 

 

Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 7 

Dodatkowe ustalenia: 

1. Wysokość czynszu obejmuje ogrzewanie wynajmowanych pomieszczeń (tylko                       

w godzinach funkcjonowania Ośrodka Kultury)  oraz opłatę za odprowadzane ścieki;  



2. Najemca ma prawo do korzystania z sanitariatów znajdujących się na parterze budynku 

wskazanych w § 1 pkt. 1 Umowy, z zastrzeżeniem § 7 pkt. 3 

3. W przypadku organizowanych przez Wynajmującego dużych imprez, Wynajmujący 

zastrzega sobie prawo do korzystania z sanitariatów, o których mowa w § 1 pkt. 1 i § 7 pkt. 

2, a Najemca zobowiązany jest do ich udostępnienia. 

4. Wysokość czynszu nie obejmuje kosztów zużycia energii elektrycznej (najemca będzie 

pokrywał koszty na podstawie wskazań podlicznika, rozliczenie będzie następowało               

w okresach miesięcznych na podstawie protokołu odczytu licznika, którego wzór stanowi 

Załacznik Nr 2 do niniejszej Umowy).  

5. Koszty zużycia wody oraz koszty wywozu odpadów komunalnych będzie ponosił 

samodzielnie (najemca będzie zobowiązany do zawarcia umowy z odpowiednimi służbami 

komunalnymi na świadczenie usług w tym zakresie w terminie do 7 dni od daty podpisania 

Umowy); 

6. W chwili zawarcia Umowy Wynajmujący jest podmiotowo zwolniony z podatku od 

towarów i usług (VAT), w związku z powyższym kwota czynszu netto – jest 

automatycznie kwotą brutto). Z chwilą uzyskania przez Wynajmującego statusu czynnego 

podatnika podatku VAT, do kwoty czynszu doliczony będzie podatek w skali 

odpowiedniej do świadczenia usług najmu (na dzień zawarcia niniejszej Umowy – 23%). 

7. Strony zastrzegają sobie prawo wypowiedzenia niniejszej Umowy bez podania przyczyny, 

z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia. 

§ 8 

 

W sprawach nie unormowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

§ 9 

 

Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r.  

 

 

 

 

 

 

 …………………………….    …………………………….   

        

   (Najemca)      (Wynajmujący 



                                                                                                            Załącznik nr  1 

do Umowy nr ……………. 

 



Załącznik nr  2 
do Umowy nr …………….. 

 

P R O T O K Ó Ł 

odczytu stanu podlicznika 

nr      

 

 

Dnia      r. dokonano odczytu wskazania podlicznika energii elektrycznej, 

wskazującego zużycie energii elektrycznej przez 

Najemcę:………………………………………………………………………………., wartość 

liczbowa wskazywana przez podlicznik wynosi:     kWh. 

Odczytu dokonano w obecności przedstawiciela Najemcy i Wynajmującego. 

Zgodność odczytu potwierdzono poniżej złożonymi podpisami. 

 

 

             

        Za Wynajmującego      Za Najemcę 

 

 
wypełnia Wynajmujący: 

 

Rozliczenie zużycia energii: 

 

Wskazanie podlicznika: 

- Poprzednie  -     kWh 

- Bieżące   -     kWh 

- Zużycie  -         kWh 

 

Wycena kosztów zużycia energii do zwrotu przez Najemcę: 

   kWh x     zł/kWh  =      zł 

   kWh x     zł/kWh  =      zł 

           =      zł 

    OGÓŁEM DO ZAPŁATY    =      zł 

 

 

Data:       Sporządził:        

 

 

 


