REGULAMIN

w sprawie przetargów na lokale użytkowe
stanowiące własność
Spółdzielni Mieszkaniowej „Kociewie”
w Starogardzie Gdańskim

(tekst jednolity na dzień 28.08.2006 r.)

- 1 Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1
Regulamin określa zasady, formy i tryb przeprowadzania przetargów na lokale
użytkowe stanowiące własność Spółdzielni.
§ 2
1. Lokale użytkowe stanowiące własność Spółdzielni mogą być oddawane w
najem lub dzierżawę osobom fizycznym i prawnym w drodze przetargu
lub bez przetargu w sytuacji określonej w § 23.
2. Przetarg przeprowadza się w formie:
1) publicznego przetargu ustnego (licytacji),
2) pisemnego przetargu nieograniczonego lub ograniczonego.
3. Przetarg ustny (licytacja) ma na celu uzyskanie najwyższej ceny,
przetarg pisemny – wybór najkorzystniejszej oferty.
4. Decyzję co do formy przetargu każdorazowo podejmuje Zarząd
Spółdzielni.
5. Cena osiągnięta w przetargu nie obejmuje opłat za dostawę energii
elektrycznej, cieplnej i zimnej wody oraz centralnego ogrzewania i spłaty
kredytu wraz z odsetkami.
§ 3
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłacą
wadium w określonej przez Zarząd Spółdzielni wysokości i w wyznaczonym
terminie.
§ 4
1. Wadium zwraca się niezwłocznie po zakończeniu przetargu,
z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na
poczet ceny osiągniętej w przetargu.
3. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który
przetarg wygrał, od zawarcia umowy.
4. Uczestnik przetargu na więcej niż jeden lokal zobowiązany jest do
wpłacenia wadium na każdy lokal.
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W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby obecne podczas przetargu
w charakterze urzędowym.
§ 6
1. Ogłoszenie o przetargu wywiesza się w siedzibie Spółdzielni, a ponadto
podaje się do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w prasie
lokalnej, co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem przetargu.
2. W jednym ogłoszeniu można zamieścić informacje o przetargach na kilka
lokali użytkowych.
3. Zarząd Spółdzielni wyznacza termin przetargu oraz ustala jego warunki,
w tym cenę wywoławczą i kwotę postąpienia.
§ 7
1. Uczestnik przetargu pisemnego jest związany ofertą do upływu terminu
zawarcia umowy.
2. Postanowienie ust.1 stosuje się odpowiednio do uczestnika przetargu
ustnego, który wygrał przetarg.
§ 8
Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do zawarcia
umowy najmu lub umowy dzierżawy.
Rozdział 2
Publiczny przetarg ustny
§ 9
Ogłoszenie o przetargu winno zawierać:
1) informacje o sposobie użytkowania lokalu (lub lokali) oraz jego
lokalizacji,
2) cenę wywoławczą wraz z informacją zawartą w § 2 ust. 5 Regulaminu,
3) termin i miejsce przetargu,
4) wysokość wadium i termin jego wpłacenia,
5) dodatkowe informacje (o ile wystąpi taka konieczność) oraz klauzulę o
prawie unieważnienia przetargu bez podania przyczyn,
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złożenia opłaty na zabezpieczenie równej 300 % ceny z przetargu w dniu
zawarcia umowy na zasadach określonych w § 24 ust. 4.
§ 10
1. Przetarg odbywa się w terminie i miejscu określonym w ogłoszeniu.
2. Przetarg jest ważny jeżeli bierze w nim udział co najmniej dwóch
uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą od
ceny wywoławczej.
§ 11
1. Osoba przeprowadzająca przetarg – powołana przez Zarząd Spółdzielni –
otwiera przetarg, podając do wiadomości dane wymienione w § 9 pkt.
1, 2 i 5 oraz uczestników przetargu.
2. Uczestnicy zgłaszają ustnie kolejne, coraz wyższe ceny najmu lub
dzierżawy lokalu dopóty, dopóki, mimo trzykrotnego wywołania, nie ma
dalszego postąpienia.
3. Cena zaoferowana przez uczestnika przetargu przestaje wiązać, gdy inny
uczestnik zaoferuje cenę wyższą.
4. Po ustaniu postąpień, osoba przeprowadzająca przetarg uprzedza
uczestników, że po trzecim wywołaniu najwyższej z zaoferowanych cen
dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte, po czym wywołuje trzykrotnie tę
cenę, zamyka przetarg i ogłasza imię i nazwisko lub nazwę osoby, która
wygrała przetarg.
§ 12
Osoba przeprowadzająca przetarg sporządza protokół z przetargu, w którym
określa:
1) termin i miejsce przetargu,
2) rodzaj użytkowania lokalu i jego lokalizację,
3) liczbę osób dopuszczonych do przetargu,
4) cenę osiągniętą w przetargu,
5) imię, nazwisko i adres osoby, która wygrała przetarg lub nazwę
i siedzibę, jeżeli jest to osoba prawna.
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Pisemny przetarg nieograniczony
§ 13
Ogłoszenie o przetargu winno zawierać:
1) informacje o sposobie użytkowania lokalu (lokali) oraz jego lokalizacji,
2) cenę wywoławczą wraz z informacją zawartą w § 2 ust. 5,
3) zaproszenie do składania pisemnych ofert,
4) termin i miejsce, w którym można zapoznać się z dodatkowymi
warunkami przetargu,
5) termin i miejsce składania ofert,
6) termin i miejsce przetargu,
7) wysokość wadium i termin jego wpłacenia,
8) zastrzeżenie, że Spółdzielni przysługuje prawo swobodnego wyboru
oferty lub uznania, bez podania przyczyn, że przetarg nie dał rezultatów.
§ 14
Pisemna oferta powinna zawierać:
1) imię, nazwisko i adres oferenta lub nazwę i siedzibę, jeżeli oferentem jest
osoba prawna,
2) datę sporządzenia oferty,
3) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje
te warunki bez zastrzeżeń,
4) oferowaną cenę,
5) oferowany sposób realizacji dodatkowych warunków przetargu,
6) dowód wpłacenia wadium.
§ 15
Przetarg jest ważny tylko w przypadku gdy wpłynęły co najmniej dwie oferty
spełniające warunki określone w ogłoszeniu.
§ 16
1. Przetarg przeprowadza komisja przetargowa, powołana przez Zarząd
Spółdzielni, w składzie co najmniej trzech osób w tym przedstawiciel
samorządu osiedlowego.
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§ 17
1. Część jawna odbywa się w obecności oferentów.
2. W części jawnej komisja przetargowa:
1) stwierdza prawidłowość ogłoszenia o przetargu,
2) ustala liczbę otrzymanych ofert oraz sprawdza, czy wadia zostały
wpłacone,
3) otwiera koperty z ofertami i kwalifikuje je do części niejawnej
przetargu,
4) przyjmuje wyjaśnienia lub oświadczenia zgłoszone przez
oferentów,
5) zawiadamia oferentów o terminie i miejscu części niejawnej
przetargu,
3. Komisja przetargowa odmawia zakwalifikowania ofert do części niejawnej
przetargu, jeżeli:
1) nie odpowiada warunkom przetargu,
2) zostały zgłoszone po wyznaczonym terminie,
3) nie zawierają danych wymienionych w § 14 lub dane te są
niekompletne,
4) są nieczytelne lub budzą wątpliwości co do ich treści, rzetelności
danych, a także zawierają przeróbki i skreślenia.
§ 18
W części niejawnej komisja przetargowa:
1) dokonuje szczegółowej analizy ofert i wybiera najkorzystniejszą z nich lub
ustala, że żadna z ofert nie nadaje się do przyjęcia,
2) sporządza protokół z przetargu, podając w nim rozstrzygnięcie przetargu
wraz z uzasadnieniem.
§ 19
1. Przy wyborze oferty komisja przetargowa kieruje się zaoferowaną ceną oraz
innymi kryteriami ustalonymi w warunkach przetargu.
2. Data podpisania protokołu z przetargu jest datą zakończenia przetargu.
3. O wynikach przetargu zawiadamia się wszystkich oferentów na piśmie.
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1. Jeżeli ze względu na równorzędność ofert wybór jest utrudniony, komisja
przetargowa organizuje dodatkowy przetarg ustny.
2. Komisja zawiadamia równorzędnych oferentów o terminie dodatkowego
przetargu ustnego oraz umożliwia im zapoznanie się z treścią
równorzędnych ofert. W trakcie przetargu ustnego oferenci składają
propozycje do protokołu, po których przeanalizowaniu komisja podejmuje
ostateczną decyzję.
3. Protokół podpisują członkowie komisji oraz uczestnicy dodatkowego
przetargu ustnego. Przetarg uważa się za zakończony z chwilą podpisania
protokołu.
Rozdział 4
Pisemny przetarg ograniczony
§ 21
Pisemny przetarg ograniczony przeprowadza się, jeżeli warunki przetargowe
mogą być spełnione tylko przez ograniczoną liczbę osób.
§ 22
Do pisemnego przetargu ograniczonego stosuje się odpowiednio
postanowienia Rozdziału 3 z następującymi uzupełnieniami:
1) w ogłoszeniu o przetargu podaje się informacje, że przetarg jest
ograniczony, oraz rodzaj tych ograniczeń,
2) złożone oferty są wstępnie analizowane przez komisję przetargową, która
kwalifikuje oferentów do uczestniczenia w przetargu,
3) wadium wpłacają tylko ci oferenci, którzy zostali zakwalifikowani do
uczestniczenia w przetargu,
4) oferentów zakwalifikowanych do uczestniczenia w przetargu zawiadamia
się na piśmie o terminie i miejscu przetargu.
Rozdział 5
Najem (dzierżawa) lokalu bez przetargu
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1. W przypadku braku ważnych ofert lub odrzucenia wszystkich ofert
w przetargu pisemnym albo braku postąpienia w przetargu ustnym,
Zarząd Spółdzielni może podjąć decyzję o zawarciu umowy z jednym
uczestnikiem przetargu, o ile zaoferuje on cenę wywoławczą lub cenę
wyższą.
2. Rada Nadzorcza może zezwolić Zarządowi na zawarcie umowy najmu
bez postępowania przetargowego na uzasadniony wniosek Rady Osiedla.
Rozdział 6
Umowy
§ 24
1. Do umów najmu (lub dzierżawy) stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego
i Kodeksu postępowania cywilnego.
2. Umowa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Uczestnik (oferent), który wygrał przetarg i Spółdzielnia zawierają umowę
najmu (dzierżawy) w terminie 14 dni od daty zakończenia przetargu.
4. Z dniem podpisania umowy oferent obowiązany jest wnieść opłatę
zabezpieczającą równą 300 % opłaty wynikającej z przetargu i przyjętej
w umowie.
Po wygaśnięciu umowy zwrot wniesionej opłaty następuje w nominalnej
wartości.
Regulamin został uchwalony przez Radę Nadzorczą Spółdzielni
w dniu 01.12.1997 r. Uchwała Nr 45/97

