
REGUL AM IN

pi semnego pr zetar gu ofer towego nieogr aniczonego na dzier zawe terenu utwardzonego 

o lacznej powier zchni: 275,00 m2, stanowiacego plac par kingowy pr zed zabytkowym 

budynkiem Teatr u im. Wilama Hor zycy od st r ony ul. Fosa Star omiej ska z pr zeznaczeniem

na pr owadzenie parkingu w r amach dzialalnosci gospodar   ej.

§ 1.

§ 2.

na czas okr eslony od 

1 pazdzier nika 2014 r oku do 30 wr zesnia 2016 r oku.

Par king od st r ony ul. Fosa Star omiejska, dzialka nr  62, obr eb 15, ter en od kiosku 

pr asowego do szlabanu.

275,00 m2

Pr zeznaczenie

14 miej sc postoj owych.

Cena wywolawcza w zl/m2

Wadium w zl

3 000,00 zl.

p. Alicj a M odzelewska, 

tel. 601 639 792.

Przetarg odbywa sie na zasadach okreslonych w:

1. Ustawie z dnia 23.04.1964 r. Kodeks Cywilny 

2. Regulaminie przetargu pisemnego nieograniczonego.

1. Przedmiotem przetargu jest dzierzawa terenu utwardzonego przed zabytkowym budynkiem 

Teatru im. Wilama Horzycy – od strony ul. Fosa Staromiejska

2. Lokalizacja i opis.

Powierzchnia przedmiotu najmu: , na która sklada sie plac utwardzony kostka 

kamienna.

Parking samochodowy (samochody o masie calkowitej do 3,5 tony) –

30,00 zl/m2 za parking

3. Zalacznik graficzny terenu przeznaczonego do wynajmu stanowi Zalacznik nr 1 do niniejszego 

Regulaminu.

4. Przedmiot dzierzawy mozna ogladac po uzgodnieniu godziny z 



5. W okresie trwania umowy dzierzawy wysokosc  oplaty parkingowej pobieranej od klientów 

parkingu nie moze przekroczyc 5,00 zl. za jedna godzine.

Czynnosci zwiazane z przeprowadzeniem przetargu wykonu   komisja przetargowa powolana

Zarzadzeniem wewnetrznym dyrektora Teatru im. Wilama Horzycy Nr 12 z dnia 01 wrzesnia 

2014 r.

1. Uczestnikiem przetargu moze byc osoba prawna lub osoba fizyczna prowadzaca dzialalnosc

gospodarcza.

2. Uczestnikami przetargu nie moga byc:

1) pracownicy Teatru im. W ilama Horzycy w Toruniu.

2) Osoby wchodzace w sklad Komisji Przetargowej.

3) Osoby, które pozostaja z czlonkami komisji przetargowej w takim stosunku prawnym 

lub faktycznym, ze moze budzic to uzasadnione watpliwosci co do bezstronnosci komisji 

przetargowej.

4)Podmioty gospodarcze w stosunku, do których wszczeto postepowanie likwidacyjne lub 

upadlosciowe.

3. Kazdy oferent moze zlozyc tylko jedna oferte na przedmiot dzierzawy.

4. Oferenci ponosza wszelkie koszty zwiazane z przygotowaniem i zlozeniem oferty oraz

z zawarciem umowy dzierzawy.

1. Wadium w wysokosci okreslonej w § 2 niniejszego Regulaminu, nalezy wplacic na konto

w PKO BP SA nr 63 1020 5011 0000 9702 0092 3037

2. Wadium zwraca sie niezwlocznie po odwolaniu albo zamknieciu przetargu, z zastrzezeniem

ust. 5 – 6 niniejszego paragrafu, odpowiednio z powodu:

1) Odwolania przetargu.

2) Zamkniecia przetargu.

3) Uniewaznienia przetargu.

§ 3.

§ 4.

§ 5.



4) Zakonczenia przetargu wynikiem negatywnym.

3. Wadium zwraca sie równiez niezwlocznie uczestnikowi przetargu, który wycofal swoja oferte     

przed uplywem terminu do skladania ofert – na jego pisemny wniosek.

4. Wadium przepada na rzecz Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu jezeli uczestnik przetargu,      

którego oferta zostanie przyjeta uchyli sie od zawarcia umowy w terminie wskazanym w § 15 

ust. 4 Regulaminu.

5. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygral, zalicza sie na poczet 

kaucji, o której mowa w umowie i która dzierzawca bedzie musial uiscic najpózniej w dniu 

zawarcia umowy.

1. Oferty i ewentualne zmiany do oferty winny byc skla  ne w sekretariacie Teatru im. Wilama 

Horzycy w Toruniu, Plac Teatralny 1 , 87-100 Torun, w zaklejonych kopertach oznaczonych 

nazwa firmy oferenta badz imieniem i nazwiskiem osoby fizycznej skladajacej oferte oraz

z dopiskiem na kopercie:

2. Do oferty nalezy dolaczyc kopie dowodu wniesienia wadium wysokosci ok  slonej w § 2.

4. Oferty, które wplyna po terminie skladania ofert okreslonym w ustepie poprzedzajacym

niniejszego paragrafu, beda odsylane do oferenta, bez otwierania koperty.

5. Przetarg moze sie odbyc, chociazby wplynela tylko jedna oferta spelniajaca warunki

okreslone w ogloszeniu o przetargu.

6. Termin zwiazania oferta wynosi 14 dni, a bieg tego terminu rozpoczyna sie wraz z uplywem 

terminu skladania ofert.

1. Oferta musi zawierac nastepujace elementy:

1) Imie, nazwisko lub nazwe i adres lub siedzibe ofere ta, date sporzadzenia oferty

§ 6.

„ Ofer ta (lub zmiana do ofer ty) dotyczaca pr zetar gu na dzier zawe powier zchni pr zed 

zabytkowym budynkiem Teatr u im. Wilama H or zycy od str o y ul. Fosa Star omiej ska 

z pr zeznaczeniem na pr owadzenie par kingu w r amach dzialalnosci gospodarczej .”

3. Ter min skladania ofer t  (takze zmian do ofer t) uplywa w dniu 12 wr zesnia 2014r . o godz. 

1045.

§ 7.



z podpisami oferenta, badz upowaznionych przedstawicieli oferenta.

2) Oferte dzierzawy z podaniem oferowanej stawki czynszu dzierzawy (wyrazonej w 

PLN) za 1 m2 powierzchni (bez podatku VAT) 

3) Odpis z KRS lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalnosci gospodarczej,

wystawione nie wczesniej niz na 3 miesiace przed uplywem terminu skladania ofert.

4) Dowód wplaty wadium.

5) Zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS o nie zalegan u z zaplata skladek na

ubezpieczenie zdrowotne i spoleczne, lub zaswiadczenie, ze oferent uzyskal przewidziane 

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglych platnosci lub 

wstrzymanie w calosci wykonania decyzji, wystawione nie wczesniej niz 3 miesiace

przed uplywem terminu skladania ofert.

6) Zaswiadczenie wlasciwego urzedu skarbowego o nie zaleganiu z oplacaniem podatków

lub zaswiadczenie, ze oferent uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozlozenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie w cal sci wykonania decyzji,

wystawione nie wczesniej niz 3 miesiace przed uplywem terminu skladania ofert.

7) Oswiadczenie oferenta, ze nie zostalo przeciwko niemu wszczete postepowanie

likwidacyjne lub upadlosciowe.

8) Oswiadczenie oferenta, ze zapoznal sie z Regulaminem przetargu i przyjmuje warunki

przetargu bez zastrzezen.

9) Oswiadczenie oferenta, ze zapoznal sie z warunkami Projektu Umowy i przyjmuje je 

bez zastrzezen.

10) Oswiadczenie oferenta o waznosci oferty przez okres 14 dni liczonych od nastepnego 

dnia po dniu wyznaczonym jako dzien otwarcia ofert.

11) Oswiadczenie oferenta o zapoznaniu sie ze stanem faktycznym powierzchni do

wydzierzawienia.

2. Dokumenty, o których mowa w ustepie poprzedzajacym, moga byc przedstawione   formie

oryginalu lub kserokopii poswiadczonej za zgodnosc z oryginalem przez oferenta.

3. Zlozenie przez oferenta falszywych lub stwierdzajacych nieprawde dokumentów lub

nierzetelnych oswiadczen majacych istotne znaczenie dl  prowadzonego postepowania powoduje 

wykluczenie z postepowania przetargowego.



§ 8.

§ 9.

w dniu skladania ofer t  o godzinie 1100 w Teatr ze im. 

Wilama Hor zycy w Tor uniu – foyer  budynku Zaplecza (I I  pietr o).

§ 10.

§ 11.

§ 12.

Przetarg sklada sie z czesci jawnej i niejawnej.

1. Czesc jawna przetargu rozpocznie sie 

2. W czesci jawnej przewodniczacy Komisji Przetargowej otworzy przetarg przekazujac

oferentom informacje dotyczace przedmiotu dzierzawy oraz warunki przetargu.

3. Nastepnie Komisja Przetargowa:

1) sporzadzi wykaz uczestników postepowania przetargowego.

2) Poda liczbe otrzymanych ofert,

3) Dokona otwarcia kopert z ofertami oraz sprawdzi kompletnosc zlozonych ofert

4) Przyjmie wyjasnienia lub oswiadczenia zgloszone przez oferentów.

4. Komisja Przetargowa odmawia zakwalifikowania ofert do czesci niejawnej przetargu, jezeli:

1) Nie odpowiadaja warunkom przetargu.

2) Nie zawieraja elementów wymienionych w § 7 Regulaminu lub elementy te sa

niekompletne.

3) Do ofert nie dolaczono dowodów, o których mowa w § 6 ust. 2 Regulaminu.

4) Sa nieczytelne lub budza watpliwosci co do ich tresci.

Przy wyborze oferty Komisja Przetargowa wezmie pod uwage kryterium najwyzszej

zaoferowanej ceny dzierzawy powierzchni, o której mowa w § 2 Regulaminu.

W czesci niejawnej przetargu Komisja Przetargowa dokona szczególowej analizy ofert oraz

wybierze najkorzystniejsza z nich lub stwierdzi, ze nie wybiera zadnej ze zlozonych ofert,

z zastrzezeniem § 13 ust. 1 - 2 Regulaminu.

1. Przewodniczacy Komisji Przetargowej sporzadza protokól przeprowadzonego przetargu.

2. Protokól przeprowadzonego przetargu podpisuja przewodniczacy   czlonkowie Komisji

Przetargowej.



3. Protokól przeprowadzonego przetargu stanowi podstawe zawarcia umowy najmu.

4. Przewodniczacy Komisji Przetargowej zawiadamia wszystkich, którzy zlozyli oferty, o wyniku

przetargu w terminie nie dluzszym niz 7 dni od dnia zamkniecia przetargu.

1. W przypadku zlozenia równorzednych ofert Komisja Przetargowa zorganizuje dodatkowy

przetarg ustny ograniczony do oferentów, którzy zlozyli te oferty.

2. Komisja Przetargowa zawiadomi oferentów, o których mowa w ust. 1, o terminie dodatkowego 

przetargu oraz umozliwi im zapoznanie sie z trescia równorzednych ofert.

1. Przed przystapieniem do ustnego przetargu ograniczo ego Komisja Przetargowa sprawdza

tozsamosc oferentów przystepujacych do przetargu i/lub umocowanie pelnomocników

wystepujacych w imieniu oferentów.

2. Przewodniczacy Komisji Przetargowej informuje uczestników przetargu, ze po trzecim

wywolaniu najwyzszej zaoferowanej stawki najmu dalsze postapienia nie zosta   przyjete.

3. O wysokosci postapienia decyduja uczestnicy przetargu, z tym, ze postapienie nie moze

wynosic mniej niz 10% wywolawczej stawki najmu, z zaokragleniem w góre do pelnych zlotych.

4. Zaoferowana w toku przetargu wysokosc stawki przest je wiazac uczestnika przetargu, który

ja zglosil, gdy inny uczestnik przetargu zaoferowal stawke wyzsza.

5. Uczestnicy przetargu zglaszaja ustnie kolejne posta ienia stawki, dopóki mimo trzykrotnego

wywolania nie ma dalszych postapien.

6. Przetarg jest wazny bez wzgledu na liczbe uczestników przetargu, jezeli przynajmniej jeden

uczestnik zaoferowal co najmniej jedno postapienie powyzej stawki wywolawczej.

7. Po ustaniu zglaszania postapien przewodniczacy Komisji Przetargowej wywoluje trzykrotnie

ostatnia najwyzsza stawke i zamyka przetarg, a nastepnie oglasza imie i nazwisko albo nazwe lub 

firme osoby, która przetarg wygrala.

1.Przetarg uwaza sie za zamkniety z chwila podpisania protokólu.

2. Protokól przeprowadzonego przetargu podpisuja przewodniczacy i   lonkowie Komisji

Przetargowej oraz osoba, która wygrala przetarg.

§ 13.

§ 14.

§ 15.



3. Protokól przeprowadzonego przetargu stanowi podstawe zawarcia umowy najmu.

4. Oferent, którego oferta zostala przyjeta, jest zobowiazany podpisac umo   najmu w terminie 

7 dni od daty pisemnego powiadomienia wystosowanego przez Teatr im. Wilama Horzycy

w Toruniu po zakonczeniu procedury przetargowej.

Teatr im. Wilama Horzycy w Toruniu zastrzega sobie prawo odstapienia od przetargu 

organizowanego na warunkach niniejszego Regulaminu w kazdym czasie bez podania przyczyn.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem maja zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego.

Dodatkowych informacji dot. postepowania przetargowego udziela p. Alicja Modzelewska, tel. 

(56)655 54 99 i 601 639 792, e-mail: a.modzelewska@teatr.torun.pl

Zalaczniki:

Zalacznik nr 1 – Zalacznik graficzny terenu przeznaczonego do wynajmu.

Zalacznik nr 2 – projekt umowy najmu.

Zalacznik nr 3 – formularz oferty.

§ 16.

§ 17.

§ 18.



Zalacznik nr  3

O F E R T A

275,00 – plac par kingowy 

za dzier zawe terenu –plac par kingowy 

do Regulaminu przetargu nieograniczonego na najem nieruchomosci, nalezacej do Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu.

..............…….....……................,                       dnia ……………………………………………….
(Imie, nazwisko / nazwa, adres, tel. 
Oferenta)

do przetargu z dnia .................................. ....................

Nawiazujac do ogloszenia o przetargu z dnia …………………………….. 2014 r. na dzierzawe

terenu o powierzchni:

m2 polozony przed zabytkowym budynkiem Teatru im. Wilama 

Horzycy od strony ul. Fosa Staromiejska.

1. Oferuje kwote czynszu netto za 1m2 powierzchni :

...................... zl miesiecznie

(slownie zlotych:………………………………………………………….…………….…….).

2. Wadium w kwocie ...................................  .................................. zl, (slownie zlotych:

.........................................................................................................................................), zostalo

wniesione w dniu .................

3. Nr konta na które ma byc zwrócone wadium ....................................................................... ....

........................................................................................................................................................

4. Oswiadczam, ze dokonalem wizji na obiekcie wskazanym w ogloszeniu, jego stan techniczny 

jest mi znany oraz uzyskalem konieczne informacje do przygotowania Oferty.

...............................................................................................................................................

(podpis Oferenta /Oferentów)

5. Oswiadczam, ze zapoznalem sie ze wskazanymi w ogloszeniu warunkami  rzetargu,

Regulaminem przetargu oraz projektem umowy i przyjmuje je bez zastrzezen.

..............................................................................................................................................

(podpis Oferenta /Oferentów)

6. Oswiadczam, ze przed zawarciem umowy zobowiazuje sie wplacic kaucje zabezpieczajaca

w wysokosci dwumiesiecznego czynszu dzierzawy na konto organizatora przetargu.



Kaucja stanowi zabezpieczenie ewentualnych roszczen finansowych Wydzierzawiajacego.

W sytuacji, gdy kaucja nie zostanie wykorzystana na zabezpieczenie wyzej wskazanych

roszczen, zostanie zwrócona Dzierzawcy po rozwiazaniu umowy.

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

(podpis Oferenta /Oferentów)

7. Oswiadczam, ze uwazam sie za zwiazanego niniejsza oferta przez 14 dni liczonych od 

nastepnego dnia po dniu wyznaczonym jako dzien otwarcia ofert i zobowiazuje sie w przypadku 

wyboru mojej oferty do zawarcia umowy w terminie wyznaczonym przez Organizatora 

przetargu. W przypadku odstapienia od zawarcia umowy, nie bede roscil o zwrot wplaconego 

wadium.

.............................................................   ...........................................................................

(podpis Oferenta /Oferentów)

8. Oswiadczam, ze jestem uprawniony do wystepowania w obrocie prawnym  godnie

z wymaganiami ustawowymi.

..........................................................................................................................................

(podpis Oferenta /Oferentów)

9. Oswiadczam, ze nie wszczeto przeciwko mnie postepowania likwidacyjn go lub

upadlosciowego.

..........................................................................................................................................

(podpis Oferenta /Oferentów)

10. :

1) Aktualny dokument rejestrowy.

2) Aktualne zaswiadczenie z Urzedu Skarbowego o braku zaleglosci w placeniu podatków.

3) Aktualne zaswiadczenie z ZUS o braku zaleglosci w pl ceniu skladek ubezpieczeniowych.

4) Dowód wniesienia wadium.

.............................................................., dnia ..................................... Podpisy osób uprawnionych:

Zalacznikami  do niniej szej ofer ty sa
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