.
Działdowo, dnia 20.04.2015 rok

Specyfikacja Istotnych Warunków Najmu
„ Najem lokalu użytkowego położonego
przy ul. Hallera 32 w Działdowie”
1. Informacje ogólne
Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o.

w Działdowie ul. Hallera 32
Adres zamawiającego:

ul. Gen. J. Hallera 32
13-200 Działdowo

Przedmiot najmu:
Najem lokalu użytkowego (I - piętro) położonego przy ul. Hallera 32 w Działdowie,
dz. nr 848/13.
Łączna powierzchnia pod najem ok. 300m2:
- ok. 250,00m2 – część magazynowa
- ok. 50,00m2 – część socjalna
Oznakowanie nieruchomości wg. Księgi Wieczystej: EL1D/ 00019758/6, (Nr dz. 848/13)
Opis nieruchomości, przeznaczenie:
Przedmiotowy lokal użytkowy usytuowany jest na I piętrze budynku usługowo –
warsztatowego przy ul. Hallera 32 w Działdowie. Wejście do budynku schodami, oraz podjazd
do budynku (rampa) od strony ul. Konopnickiej.
Stan obiektu:
- remont pokrycia dachu – 2009r.
- wymiana stolarki okiennej PVC – 2011r.
- remont elewacji zewnętrznej – 2012r.
Wyposażenie obiektu:
- instalacja elektryczna,
- wodociągowa,
- kanalizacyjna (zb. bezodpływowy),
Opłata z tytułu najmu:
Cena wywoławcza: min. 7,00zł/(m2* m-c) netto + VAT
Oferent zobowiązany jest dokonania oględzin stanu istniejącego obiektu we własnym zakresie.
Miejsce składania ofert:
nazwa instytucji: PGKiM Sp. z o.o. w Działdowie
miejscowość: Działdowo kod: 13-200
ulica: Gen. J. Hallera numer domu: 32
dnia: 12.05.2015 rok, do godziny 10°°.
Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest:
Gł. spec. ds. tech. – Michał Anzell tel. (023) 697-25-60
..............................
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......................................., dn. .............2013r.

FORMULARZ OFERTOWY
„ Najem lokalu użytkowego położonego przy ul. Hallera 32 w Działdowie”

Rodzaj pomieszczenia
- ok. 250,00m2 – część magazynowa
- ok. 50,00m2 – część socjalna

Cena wywoławcza
(za 1m2 pow./m-c)

Cena oferenta
(za 1m2 pow./m-c)

7,00 zł/m2 netto
+ VAT

..............zł/m2netto
+ VAT

Dzierżawca zobowiązany będzie do następujących dodatkowych opłat:
-

za korzystanie z energii elektrycznej;

-

wodę i kanalizację;

-

wywóz nieczystości;

Oświadczam iż zapoznałem się z stanem rzeczywistym lokalu oraz akceptuję warunki umowy
Wynajmującego.
Wyrażam zgodę, jeżeli Wynajmujący będzie wymagał przeprowadzenia ustnej licytacji
w związku z złożonymi ofertami, wezmę w niej udział, w innym przypadku moja oferta zostanie
odrzucona z przedmiotowego postępowania.

...........................
(podpis oferenta)
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UMOWA NAJMU WZÓR
Zawarta w dniu .............r. pomiędzy Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Działdowie, ul. Hallera 32, w imieniu którego działają:
•

Prezes Zarządu – Ireneusz Falba;

zwanym w dalszej treści umowy „ Wynajmującym”, a
……………….
ul. ………………….
13-200 Działdowo
w imieniu którego działają:
•

…………………………;

zwanym w dalszej treści umowy „ Najemcą”.

§1
Wynajmujący oświadcza, że jest właścicielem Nieruchomości znajdujących się
w Działdowie przy ul. Hallera 32.

§2
1) Wynajmujący oddaje w wynajem Najemcy:
•

Lokal użytkowy (piętro) o łącznej powierzchni ….. m² (.... * ... zł netto)

2) Czynsz najmu za lokal użytkowy za okres jednego miesiąca wynosi odpowiednio:
● Razem w kwocie netto złotych......... zł
( słownie: ................... złotych ....../100)
+ należny podatek VAT
3) Najemca zobowiązany jest do następujących dodatkowych opłat nie uwzględnionych w
cenie najmu:
•
•

wodę i kanalizację w/g wskazań licznika nr .........................
za korzystanie z energii elektrycznej w/g wskazań licznika nr ........................
na podstawie faktury wystawionej przez Wynajmującego które uiszczać będzie
w terminach uiszczania czynszu.
• wywóz nieczystości stałych (zawarcie umowy z odbiorcą)
4) Łącznie najemca będzie zobowiązany do zapłaty z tytułu najmu kwotę
…….…zł netto + 23%VAT + dodatkowe opłaty nieuwzględnione w cenie najmu.

§3
1) Czynsz najmu płatny będzie z góry w okresach miesięcznych w terminie do 10-go
każdego miesiąca na konto Wynajmującego na podstawie wystawionej faktury VAT.
2) Czynsz za niepełne okresy Najmu będzie płatny odpowiednio proporcjonalnie do stawki
opłaty miesięcznej w nawiązaniu do ilości dni w których pomieszczenie było
użytkowane.
3) Opóźnienie w zapłacie powoduje obowiązek zapłaty ustawowych odsetek.
§4
Zgody Wynajmującego wymaga:
• zmiana charakteru działalności w przedmiocie najmu
• przebudowa pomieszczeń
• oddanie przedmiotu najmu w użytkowanie osobie trzeciej oraz podnajem
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1)
2)
3)
4)

5)

1)

§5
Najemcy przyjmują na siebie odpowiedzialność za bezpieczeństwo przeciwpożarowe
oraz bezpieczeństwo i higienę pracy a także z tego tytułu ponosić będą wszelkie koszty
Najemca zobowiązany jest do wykorzystywania przedmiotu najmu z należytą
starannością a w szczególności zgodnie z ich przeznaczeniem
Konserwacja i bieżące remonty wykonywane będą przez Najemcę na jego koszt.
Naniesienia wykonane przez Najemcę za zgodą Wynajmującego przechodzą na
własność Wynajmującego bez dodatkowych opłat i roszczeń po okresie 10 lat od
momentu naniesienia. W innym przypadku Najemca może zwrócić się o zwrot kosztów z
wiązanych z wbudowaniem materiałów (koszt materiałów) pomniejszony
proporcjonalnie do okresu użytkowania.
Na Najemcy ciąży obowiązek ubezpieczenia swojego mienia niezależnie od tego, czy
obiekt jest dozorowany.
&6
Najemca zobowiązany jest opuścić pomieszczenia w takim samym stanie jakie zostały
przez niego przejęte, uwzględniając naniesienia wykonane za zgodą Wynajmującego.

§7
1) Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
2) Zmiany wysokości czynszu na kolejne lata regulowane będą aneksem.
3) W przypadku niedotrzymania terminów określonych w &3 przez dwa kolejne okresy
płatności umowa może być rozwiązana bez zachowania terminów wypowiedzenia.
§8
Strony ustalają, iż po 1 roku obowiązywania umowy, Wynajmujący może zrewaloryzować
corocznie obowiązujący czynsz najmu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług
konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa GUS za poprzedni jeden rok trwania najmu lokalu.
Podwyższony czynsz obowiązywać będzie od dnia rewaloryzacji. Zmiana wysokości opłat za
najem nie stanowi umowy i nie wymaga aneksu do umowy.
§9
Rozwiązanie umowy przez Strony może nastąpić za 2- miesięcznym okresem
wypowiedzenia.
§ 10
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 11
Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą w Sądzie właściwym dla
miejsca siedziby Wynajmującego.

§ 12
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.

& 13
Rejestracja niniejszej umowy i uiszczenie stosownej opłaty skarbowej obciąża Najemcę.
Najemca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posługuje się Nr NIP –
.......................................... natomiast Wynajmujący posługuje się Nr NIP 571-10-01-456 i jest
płatnikiem podatku VAT.

§ 14
Umowę niniejszą sporządzono w 2 egzemplarzach, po 1 egz. dla każdej ze stron.

PODPISY STRON
WYNAJMUJACY
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