
Zalqczniknr I
do Regulaminu przeprowadzania przetargdw na najem

czgici nieruchomoici w budynku bgdqcego
w trwalym zanqdzie Zlobka Miejskiego nr 2

w Bialymstoht

stanowiqcycm telasnoit Gminy Bialystok.

OFERTA
na najem czgsci nieruchomoflci w budynku Zlobka Miejskiego nr 2 w Bialymstoku
przy ul. Rumiankowej 12 o powierzchni przeznaczonego nq prowadzenie .....

** niepotrzebne skreSlii

W przypadku nie wygraniaprzeze mnie przetargu, proszg wplacone na konto organizatora
przetargu wadium przelae na ponizej podane konto:
w Banku:

Nr rachunku

Skladaj4c niniejsz4 ofertg jako Najemca, o5wiadczam, 2e:
a) zapoznalemlam sig z regulaminem przetargu, warunkami przetargu zavtartymi w ogloszeniu,
warunkami umowy i przyjmujg je bez zastrzehefi.
b) nie otwarto likwidacji ani nie ogloszono upadlo5ci;
c) nie zalegam zuiszczaniem podatk6w, oplat, skladek na ubezpieczenie spoleczne i zdrowotne,
uryskalem/am przewidziane prawem zrryolnienie, odroczenie lub rozlo2enie naraty zaleglych platnoSci lub wstrrymanie
w caloSci wykonania decyzji wlaSciwego organu;
d) skladaj4c podpis na kserokopii dokumentu dol4czonego do oferty, poSwiadczam, 2e dany dokumentjest zgodny z
oryginalem;
e) zobowiqzujg sig do zawarcia umowy o tresci zgodnej zprzedloaonym projektem umolyy, w miejscu i terminie
wymaczonym przez Wynaj muj4cego;
Zal4czniki do oferty, stanowi4ce integraln4 czg56:
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Zalqczniknr I

do Regulaminu przeprowadzania przetarg6w na najem

czgsci nieruchomoici w budynku bgdqcego

w trtvalyn zanqdzie Zlobka Mieiskiego nr 2

w BialYmstoku

stanowiqcym wlamoit Gminy Bialystok'

じ岬 AM〃 V骸 写さα NttUα ttθMaSα ″F"ブ .…′駆

zawafiaw dniu

Zlobkiem Miejskim m 2 w Biallmstoku ul. Rumiankowa12,

reprezentowanym przez:

zwanym dalej WYnajmuj4cym

a

zwanym dalej Najemc4.

$ l

1. Wynajmuj4cy oswiadcza, 2e jest upowa2niony do dysponowania nieruchomoSciq

bgd4c4 w trwalym zarzqdzie ZtobkaMiejskiego m 2 w Bialymstoku, stanowi4c4 wlasnoS6

Gminy Bialystok i ma prawo do oddania czQsci o powierzchni.......m2 na czas oznaczony

do korzystania osobom trzecim, aw szczeg6lnoSci do zawarcia niniejszej umowy'

2. Lokaluzytkowy, o kt6qrm mowa w ust. I , polozony jest w piwnicy budynku Zlobka

Miejskiego m 2 w Bialymstoku przy ul. Rumiankowej 12 i wyposa2ony jest w instalacje:

elektryczn4, wodno - kanalizacyin4.

$ 2
wynajmuj4cy oddaje najemcy czgs6 nieruchomosci opisan4 w $ 1 z pfzeznaczeruem na

prowadzenie .....

$ 3
1. Umowa zostaje zawartaraczasokreslony od dnia ' do dnia

2. W czasie trwania umowy ku4daze stron mo2e jq wypowiedzie(' zzachowaniem

dwumie si g czne go wYPowiedzenia.

3. Warunkiem zawarcia gmowy jest wplacenie kaucji zabezpieczaiqcei wykonanie

wynikajQcych z r|lej zobowipzah finansowych, stanowi4cej r6wnowartosd



trzymiesigcznego crynszv obowiqzuj4cego w dniu zawarcia umowy, pod rygorem

odst4pieniaprzezorgarizatoraprzetarguod jejzawarcia.

4. Kaucja mo2e byi wnoszona w pieni4dzach, gwarancjach bankowych lub

ubezpieczeniowych i podlega zwrotowi po rozliczeniu wszelkich zobowiqzafi zvvi4zanych

z ulytkow aruem nieruchomo S ci.

$ 4
1. Najemca zobowiqzuje sig placid Wynajmuj4cemu czynsznaimuw wysokoSci

brutto (slownie: ztotych)

miesigcznio, wB, stawki. ...... zllmz plus 23%o VAT , tj. ....zlk* z g6ry do 14 dnia

kazdego miesi4ca.

2. Czynsz obejmuje r6wnieZ koszt wody i odprowadzania Sciek6w.

3. Najemca ofwiadcza, 2e jest/nie jest platnikiem podatku VAT i posiada numer

ewidencyjny NIP .......i upowaZnia Wynajmuj4cego do wystawienia faktury bez

podpisu odbiorcy.

4. Stawka miesigczna okre$lona w p.1. bEdzie waloryzowana corocznie od I marca roku

kalendarzowego o Srednioroczny wskaZnik wzrostu cen towar6w i uslug ogloszony przez

Prezesa Gl6wnego Urzgdu Statystycznego bez wypowiedzenia dotychczasowej wysokoSci

oplaty.

$ s
l. Dokonanie przez Najemcg wszelkich niezbgdnych naktad6w na obiekcie na koszt

Najemcy nast4pi vryl4cznie za pisemnq zgod4 Wynajmuj4cego.

2. Najemca bez zgody Wynajmuj4cego nie moze zmieniac przeznaczenia przedmiotu

najmu, ani oddawai go w podnajem osobom trzecim.

3. Najemca zobowiryarry jest do trzymaria porz4dku oraz przestrzegania bezpieczefstwa

ppoz. zgodnie z obowi1zil4cymi przepisami. Najemca ponosi odpowiedzialnoSd za

zaniedbania w tym zakresie.

4. Obowigki w zakresie wla5ciwego zabezpieczenia przedmiotu najmu przed k'radzie?4,

wlamaniem itp. obciqzq4 Naj emcg.

5. Najemca nie roSci sobie zadnychroszczeize strony Wynajmuj4cego co do wyposaZenia

przedmiotu najmu zastanego w dniu podpisania umowy.

6. Po zakofrczeniu najmu, Najemca zobowiqzany jest zwr6ci6 Wynajmuj4cemu przedmiot

najmu w stanie niepogorszonym, bez prawa 2qdaria odszkodowania za poczl'nione

naklady nautrr@anie czeSci budynku. 

/

/ -



$ 6
1. Wynajmuj4cemu przysluguje prawo wypowiedzenia umowy bez zachowania termin6w i

bez vtyznaczania dodatkowego terminu do zaplaty,jesli Najemca zalega z zaplatq za dwa

miesi4ce.

2. Przel<roczenie . terminu platno5ci spowoduje doliczenie odsetek zgodnie z

obowi4zuj 4cymi przepisami.

$ 7
Najemca nie ma prawa oddawania przedmiotu najmu w podnajem lub do bezplatnego

uzytkowania osobom trzecim. Skutkowa6 to bgdzie rczwi4zaniem umowy bezzachowaria

termin6w wypowiedzenia.

$ 8
Wszystkie szkody spowodowane przezNajemcg bgdzie usuwal Najemca na wlasny koszt.

$ e
l.wszelka korespondencja do Najemcy bgdzie kierowana na nastgpuj4cy adres:

2. Okuzdej zmianie adresu Najemca bgdzie niezwlocznie informowal Wynajmuj4cego na
piSmie w terminie 7 dni od zaistnienia zrriany.

$ 1 0
Krtdazmianapostanowieri umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu.

$  l l

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami umowy maj4 zastosowania przepisy

Kodeksu Cywilnego.

$ 1 2
Umowg sporz4dzono w trzech jednobrzmi4cych egzemplaruach, z kt6rych dwa otrzymuje
Wynajmuj4cy a jeden Najemca.

NAJEヽ 在CA WYNAJMUJ4CY



hlqcmiknr I
do Regularninu przeprowadzania przetarg6w na najem

czgici nieruchomoici w budynku bgdqcego
w trwalym zarzqdzie Zlobka Miejskiego nr 2

w Bialymstoht

stanow iqqtcm wlasnoi' Gminy Bialystok

1. OSWIADCZENIE NAJEMCY

Ja nizej podpisany/a oSwiadczam, i2 pozostajg/nie pozostajg w zwlqzku malzefskim i

l4czylrue Nqczy mnie ze wsp6lmalzonkiem/4 ustr6j wsp6lnoSci maj4tkowej. W razie

zmiany tego ustroju, zobowiqzujg sig poinformowai wynajmuj4cego o tym fakcie w ciqgu

14 dni od dokonaniazniarry.

(miejscowoS6 i data) (czytelny podpi s naj emcy)

2. OSWIADCZENIE WSPOI,MAI,ZONKA/I NAJEMCY

Janihej podpisany/a oSwiadczam,izzapoznalemlam sig z warunkami umowy najmu czQfici

nieruchomo6ci o powierzchni ... m 2 w piwnicy budynku Zlobka Miejskiego m 2 w

Bialymstoku przry ul. Rumiankowej 12 i vtyruham zgodg na jej zawarcie przez

wsp6lmalZonka/g

(imig i nazwisko najemcy)

JednoczeSnie w1vrazam zgodQ na poddanie sig egzekucji przez mojego wsp6lmalzonka/E z

maj4tku wsp6lnego.

(miejscowoSi i data) (czytelny podpi s wsp6lmalZonka)

(seria i numer dowodu toZsamoSci)

(adres zamieszkania)


