
Ogloszenie o przetargu

Zarzad Ochotniczej Strawy Pozarnej w Ostrowku oglasza przetarg ustny nieograniczony na
wynajem nieruchomosci, polozonej w Ostrowku, tj. sala remizy strazackiej o powierzchni
240m 2 z przeznaczeniem na organizowanie imprez okolicznosciowych i cateringu.

1. Termin najmu
Umowanajmu zostanie zawarta naokres - 5 lattj. od 1.09.2015 r. do 31.08.2020r.

2. WysokoSc czynszu i termin zaplaty
Cena wywolawcza do przetargu - 12 rat czynszu platne w pierwszym miesia^cu trwania
umowy najmu.
Przez caly okres trwania umowy miesieezny czynsz najmu wynosi 600 zl. brutto.
Miesi^czny czynsz piatny b$dzie w terminie do 15 dnia nastejmego micsia^ca.
Wartos"c czynszu wynikaja^ca z przetargu powi?kszona o roczna^ wartos£ czynszu, platna do 15
wrzes"nia 2015r., b?dzie przeznaczona na modernizacj? remizy strazackiej.
Najemca zobowiazany jest do wptacenia kaucji w wysokosci 2000 zl przed podpisaniem
umowy najmu.
Oprocz czynszu Najemca zobowiajzany b^dzie do ponoszenia op>iat za energie^ elektryczna,
i wod? zimn^wedhig wskazah Hcznik6w.
Najemca zobowiazany b^dzie do zawarcia umowy ze stosowna^ firma^ na wywoz smieci.

3. Wysoko$£ postqpienia
Ustala si? minimalne postaj)ienia w wysokosci - jeden miesi^c czynszu.

4. Miejsce przetargu
Przetarg odb^dzie si? 16.08.2015 r. o godz. 19:00 w Sali remizy strazackiej w Ostr6wku

5. Podpisanie umowy
Umowej nalezy podpisa<5 w terminie 7 dni od dnia rozstrzygni^cia przetargu.

6. Dodatkowe informacjc
Dodatkowe informacje mozna uzyskai pod numerem tel. 723 606 080

7. Regulamin i umowa
Regulamin przetargu oraz wzor umowy najmu stanowi zalajcznik do niniejszego ogloszenia.

8. Uniewainienie przetargu
Zarzqd Ochotniczej Strazy Pozarnej w Ostr6wku zastrzega sobie prawo do odwofonia lub

uniewaznienia przetargu bez podania przyczyny.

Regulamin przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem
nieruchomosci, polozonej w Ostrowku, tj. sala remizy strazackiej o

powierzchni 240m 2

1.
Ogloszenie o przetargu wiesza si? na tablicy ogloszeh Urz?du Gminy w Ostrowku, slupie
ogloszen w Ostrowku, stronie internetowej gminy Ostr6wek www.ostrowek.bip.umina.pl na 7



dni przed wyznaczonym terminem przetargu. Osobom zainteresowanym moze bye przesJany
tekst ogloszenia o przetargu wraz z zata^cznikami.

2.
OgJoszenie o przetargu powinno zawierac:
•Oznaczenie lokalizacji
•Powierzchni? lokalu
•Stawk? wywolawcza^ miesi^cznego czynszu netto za najem lokalu
•Termin i miejsce przetargu
•Dozwolony sposob zagospodarowania lokalu

3.
Przystaj)ienie do przetargu poprzez zgtoszenie postajDienia lub kolejnych postapien jest
rownoznaczne z przyj^ciem warunkow niniejszego regulaminu do wiadomosci oraz
wyrazeniem zgody na podpisanie umowy zgodnie z projektem umowy najmu

4.
Komisja przetargowa przeprowadza przetarg ustny nieograniczony na
najem nieruchomosci, polozonej w Ostrowku, tj. sala remizy strazackiej o pow. 240m 2

5.
Przewodniczajcy Komisji Przetargowej otwiera przetarg przekazujajc wszystkie informacje
wymienione w niniejszym regulaminie oraz ogtoszeniu o przetargu.

6.
W przetargu moga^brac udziat osoby fizyczne lub prawne, jednostki organizacyjne nie
posiadajajce osobowosci prawnej wyst^pujajce w obrocie prawnym, ktore zglosity
uczestnictwo najpozniej w dniu przeprowadzenia przetargu

7.
Przetarg jest wazny bez wzgl^du na liczb? uczestnikow, jezeli choc jeden zaoferuje stawk? w
wysokosci stawkJ wywolawczej.

s.

Stawka wywolawcza - 12 miesieey czynszu.

9.
Wysokosc postaj>ienia: ustala si? minimalna^wysokoSd postapienia -jeden miesiajc czynszu.

10.
lloSc miesi?cy czynszu zaoferowana przez uczestnika przetargu przestaje wiazac, gdy inny
uczestnik zaoferuje \\o££ wyzsza^.

11.
Uczestnicy przetargu zgtaszaja^ ustnie kolejne stawki postaj^ienia, dopoki, mimo trzykrotnego
wywolania, nie ma dalszych postaj>ien.

12.



Po ustaniu zglaszania postajMen prowadzajcy przetarg wywoluje trzykrotnie ostatnia_,
najwyzsza^ ilosc czynszu miesi^cznego, nast^pnie ogtasza imi^ i nazwisko lub nazw? albo
firm? osoby, ktora wygrata przetarg.

13.
Z przetargu Komisja Przetargowa sporzajdza protokoJ, ktory winien byd podpisany przez
czlonk6w Komisji.

14.
W protokole Komisja okresla :
•Termin i miejsce przetargu
•Oznaczenie lokatizacji
•Liczb^ os6b dopuszczonych do przetargu
•Imi$ i nazwisko i adres osoby, ktora wygrala przetarg - z jednoczesnym
podaniem stawki miesieeznego czynszu osiajjnietej w przetargu.

15.
Protokot ten stanowi postawe^ do zawarcia umowy.

Umowa

najmu nieruchomo^ci lub c/.ysci na cele uzytkowe

Zawarta w dniu w Ostrowku, pomi^dzy OSP , z siedziba^ w Ostrowku,
reprezentowanym przez Zarzqd, zwanym Wynajmuja^cym, a
zamieszkaJa^ (zamieszkarym) w , zwanym
Najemce^.

§1

Wynajmujajcy oswiadcza, zejest wlascicielem nieruchomosci polozonej w Ostrowku, tj. Sala
remizy strazackiej.

§2

Wynajmujajcy oddaje w najem Najemcy opisana^ w § 1 nieruchomosc, ktorej powierzchnia
wynosi 240 m2 - zgodnie z planem.

§3

Wynajmowana nieruchomosc ( powierzchnia) wykorzystywana b^dzie przez Najemc?
wylajcznie na cele : organizowanie imprez okolicznosciowych i catering.



§4

Najemca placic b?dzie Wynajmujacemu czynsz najmu w wysokosci ...... zl ( slownie .....
zlotych ) miesi^cznie.

§5

1. Najemca zobowiazany jest do uregulowania stawki czynszu do 15 - stego dnia nast^pnego
miesiaca.
2. Najemca zobowiazuje si$ do wplacenia ........... rat czynszu wynikaj^cego z przetargu
powi^kszonego o roczna^ wartosc czynszu, do 1 5 wrzesnia 201 5r., ktore b^dq. przeznaczone na
modernizacj? remizy strazackiej.
3. Najemca zobowiazany jest do wplacenia kaucji zwrotnej w wysokosci 2000 zl przed
podpisaniem umowy najmu jako nalezyte wywiazanie siê  z umowy najmu.

§6

1 . W zwiazku z wynaj^ciem nieruchomosci ( powierzchni ), o ktorej mowa w § 2
umowy, Wynajmujacy zobowiazuje si^ wobec Najemcy do ustanawiania swiadczen
dodatkowych :
a) udost^pnienia energii elektrycznej,
b) udost^pnienia sieci wodoci^gowej,
c) udost^pnienia dojazdu do przedmiotu najmu.

2. Rozliczania za swiadczenia dodatkowe dokonywane b^da^ w sposob nast^pujacy:
a) koszty pobieranej energii elektrycznej ponosi Najemca wg wskazah licznika
b) oplaty za zimna^ wod$ placi Najemca wg wskazari wodomierza.

3. Najemca zobowiazany jest do zawarcia umowy ze stosown^ firing na wyw6z ^mieci.
§7

Najemca nie ma prawa oddawania przedmiotu najmu w podnajem osobom trzecim bez
uzyskania pisemnej zgody Wynajmujacego.

§8

Najemca obowiazany jest dokonywac we wJasnym zakresie i na wlasny koszt konserwacji
przedmiotu najmu oraz remontow bieza^cych.

Umowa zostaje zawarta na okres od dnia 1 wrzesnia 2015r.do dnia 31 sierpnia 2020r.

§10

1 . W czasie trwania umowy kazda ze stron moze ja^ wypowiedziec w formic pisemnej z
zachowaniem 2 miesi^cznego okresu wypowiedzenia liczonym od dnia dor^czenia
wypowiedzenia, przy czym bieg wypowiedzenia rozpoc/yna si$ dnia nast^pnego, w
ktorym dor^czono wypowiedzenie.

2. Strony dopuszczaja^mozliwo^c natychmiastowego wypowiedzenia niniejszej umowy
za porozumieniem stron, tylko w formie pisemnej.



3. W przypadku zalegania z piatnosciami czynszu lub opiat eksploatacyjnych przez 2
okresy rozliczeniowe wynajmuja^cy pokryje te koszty z wniesionej przez najemce^
kaucji zwrotnej i wypowie umowe^ ze skutkiem natychmiastowym, tj. na koniec
tygodnia po dor^czeniu wypowiedzenia z tytulu zalegania z piatnosciami przez 2
okresy rozliczeniowe. W tym przypadku umowa ulegnie rozwi^zaniu na koniec
tygodnia, w ktorym dor^czono zawiadomienie o wypowiedzeniu umowy.

4. Strony ustalaj% ze wynajmujajcy w przypadku powstania 1 miesi^cznej zaleglosci
liczonej od terminu platnosci zobowiajzany jest wezwad najemc? pisemnie do zaplaty
zalegtej kwoty z zakres"lonym terminem 7 dniowym, od daty dor^czenia wezwania,
pod rygorem wypowiedzenia niniejszej umowy.

§n
Kazda zmiana postanowieh niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod
rygorem niewaznos"ci.

§12

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, a dotycza^cych jej
przedmiotu, zastosowane b$da^ przepisy kodeksu cywilnego.

§13

Najemca zobowiazuje si? do udost^pnienia pomieszczen na potrzeby OSP (trzy dni w roku)
po wczes"niejszym uzgodnieniu terminu.

§14

Umowa sporzajdzona zostaje w dwoch jednobrzmiajcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej
ze stron.

Wynajmujajcy Najemca
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