Uchwala Nr 121/04
Zarz^du Robotniczej Spoldzielni Mieszkaniowej ,,Praga"
z dnia 24.06.2004r.

w sprawie: przyiecia ,,Regulaminu organizowania i przeprowadzania przetargow oraz konkursow
ofert na najem lokali uzytkowych w RSM ,.Praga".

W wykonaniu postanowienia § 2 uchwaly nr 98/04 Rady Nadzorczej RSM ,,Praga" z dnia
27.04.2004r. Zarza_d RSM ,,Praga" postanawia, co nastejmje:

§1
Przyja_c ,,Regulamin organizowania i przeprowadzania przetargow i konkursow ofert na najem
lokali uzytkowych w RSM ,,Praga", stanowia_cy zala^cznik do niniejszej uchwaly.

§2
Z dniem wejscia w zycie niniejszej uchwaly traci moc uchwala nr 22/99 Zarza_du RSM ,,Praga"
zdnia!5.07.1999r.
§3

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj^cia.

ROBOTMICZA 1
SPCkDZIELNI/VMIESZKANie

JWorg-p

Zala_cznik do uchwary nr 121/04
Zarza.du RSM ,,Praga"
z dnia 24.06.2004r.
REGULAMIN
organizowania i przeprowadzania przetargow oraz konkursow ofert
na najetn lokali uzytkowych w RSM ,,Praga"

§1
Ustalenie przyszlego najemcy lokalu uzytkowego nastejmje w trybie przetargu lub w trybie
konkursu ofert. PominiQcie trybu przetargowego

lub konkursu ofert moze

nastaj)ic

w uzasadnionych przypadkach, po uprzednim wyrazeniu zgody przez Zarza^d Spoldzielni.

§2
Przetarg lub konkurs ofert na najem lokali uzytkowych organizuje Komisja Przetargowa
w skladzie okreslonym w § 3 ust. 5 zala^cznika do Uchwaly nr 98/04 Rady Nadzorczej RSM
,,Praga" w Warszawie z dnia 27.04.2004r.

§3
Rada Osiedla i Kierownik Osiedla okreslaja^ wspolnie preferowane branze w przyszlych
i eksploatowanych lokalach uzytkowych, uwzgl$dniaja_c

istotne potrzeby

spolecznosci

zamieszkuj^cej w Osiedlu.

§4
Pehiomocnik Zarza_du - Przewodnicza^cy Komisji Przetargowej oglasza przetarg co najmniej na
14 dni przed terminem przetargu, w sposob okreslony w zasadach przetargow organizowanych
przez Spoldzielni?. Wzor ogloszenia stanowi zala^cznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

§5
Przed rozpoczQciem przetargu Przewodnicza^cy Komisji Przetargowej zapoznaje przysztych
oferentow z regulaminem przetargu (od § 6 niniejszego regulaminu).

§6
Przetarg prowadzi Przewodnicz^cy Komisji Przetargowej lub w uzasadnionych przypadkach
w jego zastejstwie osoba upowazniona przez Zarza^d.
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§7
Prowadz^cy przetarg przedstawia dane lokalu uzytkowego, ktorego przetarg dotyczy,
a w szczegolnosci:
adres lokalu,
powierzchni^ uzytkowa^
-

wyposazenie lokalu,
inne dane charakteryzuja^ce lokal.

§8
Do udziahi w przetargu Komisja dopuszcza oferentow, ktorzy przedstawili dowod wplaty
wadium oraz zlozyli oswiadczenie zgodnie ze wzorem stanowia_cym zala^cznik nr 2 do
niniejszego regulaminu.

§9
Kazdy z dopuszczonych oferentow zostaje wpisany na liste_ oferentow pod kolejnym numerem
porzajikowym i otrzymuje oznaczenie tego numeru.

§10
Po zakonczeniu rejestracji wszystkich dopuszczonych oferentow prowadz^cy rozpoczyna
przetarg w formic licytacji.
§11
Podczas licytacji oferenci podaja. swqj numer oraz proponowana^ stawke^ czynszu, co jest
rejestrowane przez Komisje_.
§12
Licytacja zostaje zakonczona jezeli zaden z oferentow, po trzykrotnym wezwaniu przez
prowadza_cego przetarg, nie podaje stawki wyzszej niz poprzednik.

§13
Z przebiegu przetargu Komisja sporza^dza protokol w 3 egzemplarzach, wg wzoru opracowanego
przez Zarza^d.

§14
Podpisany przez wszystkich czlonkow Komisji protokol (wraz z oswiadczeniami okreslonymi
w § 8) jest przekazywany do zatwierdzenia Zarzajiowi Spoldzielni.
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§15
Wygrywajajcy przetarg obowiajzany jest zawrzec umow$ najmu w terminie 7 dni od daty decyzji
Zarza_du pod rygorem przepadku wadium na rzecz Spoldzielni.
§16
Wadium zlozone przez oferenta, ktory wygral przetarg ulega zarachowaniu na poczet rozliczen
z tytuhi najmu lokalu po zawarciu umowy najmu.

§17
Wadium zlozone przez pozostalych oferentow podlega zwrotowi pocza_wszy od trzeciego dnia
po ogloszeniu wynikow przetargu.

§18
Komisja Przetargowa lub Zarz^d Spoidzielni moze uniewaznic przetarg bez podania jego
uczestnikom przyczyny. O uniewaznieniu przetargu Administracja Osiedla bezzwlocznie
powiadamia oferentow, ktorych to dotyczy.
§19
W przypadku nie dojscia do skutku ogloszonego przetargu lub nie wylonienia uzytkownika
w trakcie przetargu, oglasza SIQ drugi przetarg albo konkurs ofert na najem lokalu uzytkowego.
Decyzj^ w tej sprawie podejmuje Komisja Przetargowa.

§20
Ogloszenie o konkursie ofert nastej>uje co najmniej na 7 dni przed terminem konkursu na druku,
ktorego wzor stanowi zalacznik nr 3 do niniejszego regulaminu, natomiast wzor oferty zal^cznik
nr4.
§21
Sklad Komisji Konkursowej jest taki sam jak Komisji Przetargowej.
§22
Przewodnicz^cy konkursu podaje do wiadomosci czlonkom Komisji nast^puja^ce informacje:
adres lokalu uzytkowego,
-

rodzaj preferowanej branzy,

-

wysokosc stawki wywolawczej (minimalnej).
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§23
Komisja ustala waznosc poszczegolnych ofert uznaja_c oferty za niewazne jezeli:
1) oferent nie wplacil wadium,
2) oferta nie zawiera podstawowych danych wg wzoru stanowia^cego zala_cznik lub nie zostalo
zlozone oswiadczenie w niej zawarte.

§24
Sposrod waznych ofert komisja wybiera ofert? najbardziej korzystna^ dla Spoldzielni lub odrzuca
wszystkie oferty. W glosowaniu licza^ siQ rylko glosy ,,Za".
W razie rownej liczby glosow ,,za" decyduje glos Przewodnicza^cego Komisji.

§25
Z przebiegu konkursu Komisja sporza^dza protokol w 3 egzemplarzach wg wzoru opracowanego
przez Zarza_d.
§26
Podpisany przez wszystkich czlonkow Komisji protokol wraz ze wskazaniem najkorzystniejszej
oferty jest przekazywany do zatwierdzenia Zarz^dowi Spoldzielni.

§27
Oferent, ktory wygral konkurs jest obowia^zany zawrzec umow? najmu w terminie 7 dni od
otrzymania pisemnego powiadomienia o wyniku konkursu pod rygorem przepadku wadium na
rzecz Spoldzielni.
§28
Wadium zlozone przez oferenta, ktory wygral konkurs, ulega zarachowaniu na poczet rozliczen
z tytuhi najmu lokalu po zawarciu umowy najmu.

§29
Wadium zlozone przez pozostalych oferentow podlega zwrotowi w terminie pocz^wszy od
trzeciego dnia po ogloszeniu wynikow konkursu.

§30
Z waznych przyczyn Komisja Konkursowa lub Zarza^d Spoldzielni moze uniewaznic konkurs
bez podania jego uczestnikom przyczyn. O uniewaznieniu konkursu Administracja Osiedla
powiadamia uczestnikow, ktorych to dotyczy.
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§31
W przypadku nierozstrzygniQcia konkursu, Peinomocnik Zarza^du wystejnije pisemnie do
Zarz^du Spotdzielni z umotywowanym wnioskiem w sprawie innego trybu zagospodarowania
lokalu, ktorego doryczyl konkurs.

§32
Tryb przewidziany w § 32, dotyczy rowniez lokali, w stosunku do ktorych nie wptynejy zadne
oferty lub organizowanie konkursu jest nieuzasadnione.

§33
Niniejszy Regralamin wchodzi w zycie z dniem 24 czerwca 2004r.
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