
ZARZĄDZENIE NR 27/2014
BURMISTRZA KRAPKOWIC

z dnia 17 grudnia 2014 r.

w sprawie ustalenia kryteriów wyboru ofert i ich wag w I przetargu pisemnym nieograniczonym na 
wynajem lokalu użytkowego przeznaczonego na siłownię

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 
594 ze zmianami), art. 37 ust. 4, art. 38 ust. 1 i art. 40 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku 
o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 518 ze zmianami) oraz Uchwały nr 
XVIII/260/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 13.02.2013 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali 
użytkowych i garaży wchodzących w skład zasobu Miasta i Gminy Krapkowice i Zarządzenia  nr 550/2013 z dnia  
Burmistrza Krapkowic z dnia 26.06.2013 roku w sprawie regulaminu przetargu na najem lokali użytkowych 
i garaży, z arządzam co następuje :

§ 1. Ogłasza się I przetarg pisemny nieograniczony na wynajem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego 
o łącznej powierzchni 211,04 m2 znajdującego się w budynku Hali Widowiskowo - Sportowej im. W. Piechoty 
przy ul. Kilińskiego 3 w Krapkowicach – działka nr 24/1 z karty mapy 9.

§ 2. Podaje się do publicznej wiadomości ogłoszenie o przetargu, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do 
niniejszego zarządzenia, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy 
Krapkowice, przy ul. 3 Maja 17 i 21, na tablicy ogłoszeń ZGKiM Sp. z o. o. w Krapkowicach, na stronach 
internetowych Urzędu i Spółki ZGKiM oraz poprzez zamieszczenie w prasie o zasięgu lokalnym.

§ 3. Ustala się Regulamin przetargu pisemnego nieograniczonego na wynajem nieruchomości, o której mowa 
w § 1, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Zarządowi Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka 
z o. o. w Krapkowicach.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Krapkowic

Andrzej Kasiura
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Załącznik nr 1 do Zarządzenia  
Nr    27  /2014 Burmistrza Krapkowic 

z dnia  17 grudnia 2014 roku 
 

O G Ł O S Z E N I E 
 

Burmistrz Krapkowic 
 

              Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zmianami), art. 37 ust. 4, art. 38 ust. 1  i art.  40 ust. 1 
pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity 
Dz. U. z 2014, poz. 518 ze zmianami) oraz Uchwały nr XVIII/260/2013 Rady Miejskiej w 
Krapkowicach z dnia 13.02.2013 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych i 
garaży wchodzących w skład zasobu Miasta i Gminy Krapkowice i Zarządzenia  nr 550/2013 
z dnia  Burmistrza Krapkowic z dnia 26.06.2013 roku w sprawie regulaminu przetargu na 
najem lokali użytkowych i garaży                        

  
ogłasza I przetarg pisemny nieograniczony 

 
na wynajem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego o łącznej powierzchni 211,04 m² 
znajdującego się w budynku Hali Widowiskowo – Sportowej  im. Władysława Piechoty w 
Krapkowicach przy ul. Kilińskiego 3, na działce nr 24/1 z karty mapy 9.  

Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, centralne ogrzewanie  podłogowe i 
przeznaczony jest na siłownię z możliwością zaadaptowania jednego z dodatkowych 
pomieszczeń na szatnię. 

Wszelkie prace związane z utworzeniem szatni należy wykonać we własnym zakresie 
i na własny koszt,  bez prawa do zwrotu poniesionych nakładów. Za pomieszczenie szatni nie 
będzie pobierana dodatkowa opłata. Siłownia nie ma możliwości korzystania z nowo 
wyremontowanych szatni. 
 Przyszły najemca może nieodpłatnie korzystać z urządzeń do ćwiczeń będących na 
wyposażeniu lokalu lub własnych. Termin doposażenia nowych urządzeń wynosi 6 miesięcy. 
Podczas użytkowania powierzonych urządzeń jest zobowiązany do ich konserwacji i napraw.  
 
Stawka  wywoławcza czynszu miesięcznego w zł/m² za wynajem wynosi  5,00 zł. (netto). 

Do ceny  czynszu osiągniętego w przetargu dolicza się 23% podatek VAT 
 

 Oględziny nieruchomości ustalono na dzień 07 stycznia 2015 roku (środa) o godz. 
12°° po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i 
Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Krapkowicach ul. Rybacka 9 (tel.77/ 4 661 888). 

 
Przetarg (otwarcie ofert – część jawna) odbędzie się w siedzibie Spółki ZGKiM, ul. 

Rybacka 9 (pokój nr 7) w dniu 20 stycznia 2015 roku (wtorek) o godz. 9:00 
 

Oferty pisemne w zamkniętej kopercie z napisem „Przetarg siłownia” wraz z 
kopią dowodu wpłaty wadium należy składać w sekretariacie ZGKiM Sp. z o. o. - pok. nr 6, 
w terminie do dnia  16 stycznia 2015 roku (piątek) do godz.  15:00.  
 
Wadium w wysokości 3000 zł. należy wpłacić na konto ZGKiM Sp. z o. o. ul. Rybacka 9 
w Krapkowicach w Banku Spółdzielczym nr 43888400042001000314370003 do dnia 
16.01.2015 roku. 
 
Za termin wpłaty wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazane konto.   
  
Pisemna oferta powinna zawierać : 

1. imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest 
osoba prawna lub inny podmiot, 

2.  datę sporządzenia oferty, 
3. oferowaną stawkę (netto) czynszu za wynajem, wyższą od stawki (netto) wywoławczej, 
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4. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez 
zastrzeżeń, 

5. dowód wpłacenia wadium,  
6. proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków przetargu, 

 
Dodatkowe warunki przetargu: do przetargu zostaną zakwalifikowane oferty, w których 
najemca zobowiązuje się przyjąć do realizacji zadania określone poniżej:  

1. Najemca zobowiązany jest w ofercie opisać szczegółowo planowany sposób 
zagospodarowania pomieszczenia siłowni i ewentualnie szatni przy wykorzystaniu 
sprzętu wynajmującego i doposażeniu o nowy sprzęt (wyszczególnić nowy  sprzęt) 

2. Najemca zobowiązany jest do uzgodnienia z ZGKiM Sp. z o. o. godzin otwarcia. 
Minimalny czas otwarcia siłowni wynosi 8 godzin dziennie w przedziale od 7.00 – 22.00 

3. Najemca zobowiązany jest do utrzymania ciągłego porządku i czystości  
wynajmowanych pomieszczeń i terenu obiektu hali, z którego korzystają klienci siłowni.  

4. Najemca ponosi odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich za wszystkie 
zdarzenia, które wystąpią na terenie wynajmowanym oraz ubezpieczy się od tej 
odpowiedzialności, 

5. Najemca zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu Hali Widowiskowo - 
Sportowej im. W. Piechoty w Krapkowicach. 

6. Cennik korzystania z siłowni ustalany jest przez Najemcę 
7. Wynajmujący  w umowie dokona zapisu:  „Najemca nie może oddać przedmiotu 

najmu lub jego części w podnajem osobie trzeciej bez zgody Wynajmującego”. 
  

 
Kryteria wyboru ofert i ich waga: 

1. wysokość zaoferowanej stawki miesięcznej czynszu najmu – 80 %, 
2. sposób zagospodarowania pomieszczenia siłowni przy wykorzystaniu sprzętu 

wynajmującego i doposażeniu o nowy sprzęt – 20 % 
 

Przetarg może się odbyć, chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki 
określone w ogłoszeniu o przetargu. 
Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet 
czynszu. Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od 
zawarcia umowy najmu.  

Wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni roboczych od: 

1. odwołania przetargu 

2. zamknięcia przetargu 

3. unieważnienia przetargu 

4. zakończeniu przetarga wynikiem negatywnym 

   

Zastrzega się prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert. 
 
Bliższych informacji można uzyskać w siedzibie ZGKiM Sp. z o. o. ul. Rybacka 9, 47-300 
Krapkowice w godzinach pracy Spółki tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00  lub 
pod nr telefon 77 4661 888 lub 77 4664 188. 
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Załącznik nr 2 do Zarządzenia  
Nr    27  /2014 Burmistrza Krapkowic 

z dnia  17 grudnia 2014 roku 

 

  
 Regulamin Przetargu pisemnego nieograniczonego 

 
 
na wynajem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego o  łącznej powierzchni 211,04 m2 
znajdującego się w budynku Hali Widowiskowo -  Sportowej im. W. Piechoty przy ul. 
Kili ńskiego 3 w Krapkowicach – działka nr 24/1 z karty mapy 9. 
 
I. Postanowienia ogólne. 
1. Regulamin określa zasady przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na 

wynajem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego o  łącznej powierzchni 211,04 m2 
znajdującego się w budynku Hali Widowiskowo -  Sportowej im. W. Piechoty przy ul. 
Kili ńskiego 3 w Krapkowicach 

2. Celem przetargu jest wybór najkorzystniejszej oferty, odpowiadającej warunkom 
przetargowym. 

 
II. Przedmiot przetargu i wywoławcza miesięczna stawka czynszu za wynajem. 

1. Przedmiotem przetargu pisemnego nieograniczonego jest wynajem na czas 
nieoznaczony lokalu użytkowego o  łącznej powierzchni 211,04 m2 znajdującego się 
w budynku Hali Widowiskowo -  Sportowej im. W. Piechoty przy ul. Kilińskiego 3 w 
Krapkowicach – działka nr 24/1 z karty mapy 9.  

2. Stawka  wywoławcza czynszu miesięcznego w zł/m² za wynajem wynosi  5,00 zł. 
(netto). Do ceny  czynszu osiągniętego w przetargu dolicza się 23% podatek VAT.  

 
III. Komisja Przetargowa . 
1. Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu wykonuje Komisja Przetargowa, 
powołana przez Burmistrza Krapkowic, zgodnie z Zarządzeniem nr 26/2014 z dnia 
17.12.2014, zwana dalej Komisją. 
2. Komisja działa na podstawie niniejszego Regulaminu oraz obowiązujących przepisów 
prawa. 
3. Zasady postępowania członków Komisji: 

1) Komisja ma obowiązek traktować wszelkie materiały i informacje otrzymane  
w związku z postępowaniem, jako poufne, 

2) Komisja ma obowiązek działać obiektywnie, wnikliwie i starannie, mając na względzie 
dobro  Gminy Krapkowice , 

3) w postępowaniu przetargowym członkami Komisji Przetargowej nie mogą być: 
a) osoby bliskie osobom uczestniczącym w przetargu  
b) osoby, które pozostają z członkami komisji przetargowej w takim stosunku prawnym 

lub faktycznym, że może budzić to uzasadnione wątpliwości co do bezstronności 
komisji przetargowej. 

4) w przypadku stwierdzenia, że członek Komisji jest powiązany z którymkolwiek  
z uczestników przetargu, jest on obowiązany bezzwłocznie wyłączyć się  
z udziału w postępowaniu przetargowym. 

 
 
IV. Przetarg. 
1. Przetarg odbywa się w terminie i miejscu podanym w ogłoszeniu o przetargu.  
2. Przetarg przeprowadza się, chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki 
określone w ogłoszeniu o przetargu i w niniejszym Regulaminie Przetargu. 
3. Przetarg składa się z części jawnej i niejawnej. 
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4. Część jawna przetargu odbywa się w obecności oferentów:  
1) Przewodniczący otwiera przetarg, stwierdza prawidłowość ogłoszenia przetargu, 

przekazuje oferentom informacje dotyczące nieruchomości, podaje liczbę złożonych 
ofert. 

2) Komisja przetargowa dokonuje otwarcia kopert oraz sprawdza kompletność złożonych 
ofert i tożsamość osób, które oferty złożyły oraz potwierdza fakt wniesienia wadium. 
Następnie Komisja, przyjmuje wyjaśnienia lub oświadczenia zgłoszone przez 
oferentów, weryfikuje oferty i ogłasza, które oferty zostały zakwalifikowane do części 
niejawnej przetargu. 

3) Komisja odmawia zakwalifikowania ofert do części niejawnej przetargu, jeżeli:  
a) nie odpowiadają warunkom przetargu,  
b) zostały złożone po terminie,  
c) są nieczytelne lub budzące wątpliwości co do ich treści,  
d) do ofert nie dołączono dowodu potwierdzenia wpłaty wadium.  

4) Przewodniczący informuje oferentów o terminie i miejscu niejawnej części przetargu, 
oraz o przewidywanym terminie zamknięcia postępowania przetargowego. 

5. Część niejawna przetargu  
1) Komisja przetargowa dokonuje szczegółowej oceny ofert i wybiera najkorzystniejszą 

z nich przy pomocy karty oceny ofert stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego 
regulaminu lub stwierdza, że nie wybiera żadnej ze złożonych ofert 

2) Przy wyborze najkorzystniejszej oferty każdy członek Komisji dokonuje oceny ofert 
biorąc pod uwagę następujące kryteria wyboru ofert i ich wagi: 

a) wysokość zaoferowanej stawki miesięcznej czynszu najmu – 80 % 
b) sposób zagospodarowania pomieszczenia siłowni przy wykorzystaniu sprzętu 
wynajmującego i doposażeniu o nowy sprzęt – 20 % 
     3) Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium w %. 
Ocena łączna stanowi sumę punktów uzyskanych w ramach ww. kryteriów. Uzyskana liczba 
punktów zaokrąglana będzie do drugiego miejsca po przecinku. 
     4) Przyznawanie punktów poszczególnym ofertom będzie się odbywać wg następujących 
zasad: 
 
           a)  wysokość zaoferowanej stawki miesięcznej czynszu najmu – 80 %,   
                 liczba punktów w tym kryterium zostanie obliczona wg wzoru: 
               Zi = (Zx  /  Zmax)  x  80 
           b)    sposób zagospodarowania pomieszczenia siłowni przy wykorzystaniu sprzętu 
  wynajmującego i doposażeniu o nowy sprzęt – 20 % 
                 liczba punktów w tym kryterium zostanie obliczona wg wzoru: 
               Zi = (Zx  /  Zmax)  x  20 
                
                gdzie:   
 
Zi  - ilość punktów uzyskana  w danym  kryterium 
 
Zx - ilość punktów przyznana poszczególnym ofertom zgodnie z zasadą regulaminu; w 
przypadku kryterium określającego wysokość zaoferowanej stawki czynszu najmu, należy 
przyjąć kwoty zawarte w ofertach 
 
Zmax - najwyższa ilość punktów przyznanych w danym kryterium zgodnie z zasadą 
regulaminu; w przypadku kryterium określającego wysokość zaoferowanej stawki czynszu 
najmu, należy przyjąć kwoty zawarte w ofertach 
Punkty zostają przyznane ofercie wg poniższych zasad  regulaminu (za wyjątkiem przypadku  
kryterium określającego wysokość zaoferowanej stawki czynszu najmu: 
                      
                      100 punktów  dla „wyjątkowy/spełnia/kompletny/optymalny itp.” 
                        80 punktów  dla „bardzo dobry/spełnia/kompletny/optymalny itp.” 
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                        60 punktów  dla „dobry/spełnia/kompletny/optymalny itp.” 
                        40 punkty dla „dostateczny/częściowo spełnia/ zdatny/przeciętny itp.” 
                        20 punkt dla „niedostateczny/nie spełnia/wybrakowany/niezdatny itp.” 
6. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Komisja sporządza protokół z przetargu. 
7. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli nie wpłynęła żadna oferta 
przetargowa lub żaden z uczestników przetargu nie zaoferował stawki czynszu najmu wyższej 
od wywoławczej, a także gdy Komisja Przetargowa stwierdziła, że żadna oferta nie spełniła 
warunków przetargu.  
 8. Przetarg może być unieważniony bez podania przyczyny. 
 
V.  Protokół z przetargu. 
1. Protokół z przeprowadzanego przetargu zawiera w szczególności: 

1) termin i miejsce przetargu i rodzaj przetargu, 
2) opis przedmiotu przetargu oraz listę oferentów, którzy przystąpili do przetargu, 
3) oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu wg katastru nieruchomości 

i KW oraz obciążenia nieruchomości, 
4) zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość, 
5) wyjaśnienia i oświadczenia złożone przez oferentów, 
6) podmiotach dopuszczonych i niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu, wraz z 

uzasadnieniem, 
7) informację dotyczącą wyboru oferty uznanej za najkorzystniejszą wraz z 

uzasadnieniem jej wyboru, imię, nazwisko i adres lub nazwę albo firmę oraz siedzibę 
osoby, która złożyła najkorzystniejszą ofertę lub stwierdzenie, że nie wybrano żadnej 
z ofert, 

8) imiona i nazwiska Przewodniczącego i członków Komisji, 
9) datę sporządzenia protokołu. 

2. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują wszyscy członkowie Komisji oraz osoba 
wyłoniona z przetargu  
3. Przewodniczący Komisji przedstawia Burmistrzowi Krapkowic protokół z 
przeprowadzonego przetargu, w celu zapoznania go z przebiegiem postępowania 
przetargowego i akceptacji wnioskowanego rozstrzygnięcia przetargu. Burmistrzowi 
Krapkowic przysługuje prawo zamknięcia postępowania przetargowego bez wyboru 
którejkolwiek z ofert.  
4. Przetarg uważa się za zamknięty z chwilą podpisania protokołu 
5. Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do zawarcia umowy najmu 
nieruchomości. 
6. Zawiadamia się na piśmie uczestników przetargu o jego wyniku, w terminie nie dłuższym 
niż 3 dni od dnia zamknięcia przetargu oraz w tym samym terminie wywiesza na tablicy 
ogłoszeń w siedzibie ZGKiM Sp. z o. o. w Krapkowicach, ul. Rybacka 9 i na stronie 
internetowej Spółki. 
 
VI. Zawarcie umowy. 
1. W terminie do 3 dni od dnia zamknięcia przetargu Spółka ZGKiM zawiadomi podmiot 
wyłoniony w drodze przetargu, jako najemcę nieruchomości, o miejscu i terminie zawarcia 
umowy najmu nieruchomości.  
2.  Termin zawarcia umowy najmu nieruchomości nie może być krótszy niż 3 dni od dnia 
doręczenia zawiadomienia.  
3.  Jeżeli podmiot ustalony, jako najemca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia 
w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt 1, Spółka ZGKiM 
może odstąpić od zawarcia umowy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 
4.  Przekazanie nieruchomości najemcy następuje z chwilą podpisania umowy najmu. 
 
VII. Postanowienia końcowe. 

1. Wymieniony powyżej załącznik nr 1 stanowi integralną część niniejszego 
Regulaminu. 
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2. Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem 
przetargu do Burmistrza Krapkowic. 

3. Skargę wnosi się w terminie 1 dnia od dnia doręczenia zawiadomienia o wyniku 
przetargu. 

4. Burmistrz Krapkowic może uznać skargę za niezasadną, nakazać powtórzenie 
czynności przetargowych albo unieważnić przetarg. 

5. W przypadku wniesienia skargi Burmistrz Krapkowic wstrzymuje, do czasu jej 
rozpatrzenia, dalsze czynności związane z wynajmem nieruchomości.
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Załącznik nr 1 do Regulaminu przetargu pisemnego nieograniczonego 

Karta oceny ofert Imię i nazwisko członka Komisji Przetargowej: 

KRYTERIUM NUMER OFERTY 
  1 2 3 4 5 

Wysokość zaoferowanej stawki miesięcznej czynszu najmu w zł (Zx)           
            

Liczba przyznanych punktów wg wzoru: Zi = (Zx / Zmax) x 80           

 sposób zagospodarowania pomieszczenia siłowni (Zx)           
            

Liczba przyznanych punktów wg wzoru: Zi = (Zx / Zmax) x 20           

            
Suma uzyskanych punktów            

Opis: 

Zx – ilość punktów przyznana poszczególnym ofertom zgodnie z zasadą 
regulaminu; w przypadku kryterium określającego wysokość zaoferowanej 
stawki czynszu najmu, należy przyjąć kwoty zawarte w ofertach 

Zmax - najwyższa ilość punktów przyznanych w danym kryterium zgodnie z 
zasadą regulaminu; w przypadku kryterium określającego wysokość 
zaoferowanej stawki czynszu najmu należy przyjąć kwoty zawarte w ofertach 
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