
 
 
 
 
 
 

REGULAMIN 

GMINY PYSKOWICE zwany dalej "Regulaminem" 

 

1.  warunki przeprowadzenia nieograniczonych 

  

Pyskowice. 

2.  

II PRZEDMIOT PRZETARGU 

1.   

2.   miejscu i w godzinach wskazanych 
w  przetargu. 

III WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W PRZETARGU  

1.   przeprowadza przetarg. 

2.   
  pkt. 3. zdanie drugie. 

3.     dni przed 
wyznaczonym dniem przetargu zgodnie z  

  przetargu,  siedzibie Gminy Pyskowice  oraz 
na stronie internetowej www.pyskowice.pl oraz www.mzbm-pyskowice.pl. 

4.    
bankowy Gminy wskazany w 

- skutkuje odrzuceniem oferty. 

5.    

a)  

b)  

c)  

d)   stawk  czynszu (netto) za najem 1 m2 pow. 
 

e)  terminie i   

f)    dni od daty  

g)   sposobie wniesienia, 

h) pouczenie o  

i)  w jmu 
oraz terminu zawarcia umowy. 

j)  



6.  W przetargu   
7.  Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest: 

1) wniesienie wadium w  w wyznaczonym terminie, 

2)  

8.  W przetargu nie  

a)  
dzieci, rodzice) a ,  takim stosunku 

przetargowej, 

9.   

a)   adres jej siedziby, adres do korespondencji, telefon kontaktowy, adres e-mail. 

b)  zasadami i warunkami przetargu  

c) adres lokalu, o   

d) 2 
 

e) podpis oferenta i dat   

10.   zaklejonej kopercie, w a 
OFERTA NA NAJEM  oraz adres lokalu 

 

11.   miejscu wskazanym w  
terminie pozostanie bez rozpatrzenia  

 zapisem  
 

12.   

13.  Na kopercie oferty umie   

IV KOMISJA PRZETARGOWA 

1.   przeprowadzeniem przetargu wykonuje komisja przetargowa. 

2.    
u  

3.    

4.   starannie. 

5.   
informacje o: 

1) terminie i miejscu  przetargu, 

2) em przetargu, 

3) ofertach dopuszczonych i nie dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu wraz 
z uzasadnieniem, 

4)  uzasadnieniem lub 
  ofert. 

5) nazwie (firmie) oraz siedzibie  osoby /  

6)  

6.    
z jeden przeznaczony jest  Pyskowicach, a drugi dla osoby ustalonej jako 
najemca. 



7.   
 

V PRZETARG 

1.  
 

2.  Komisja przetargowa: 

a) otwiera koperty z ofertami, dokonuje    nie 
dopuszcza do uczestnictwa w przetargu jako oferty nie e warunkom przetargu, 

b) 
 

3.  z   

4.   
wskazany adres 
e- 14 dni od daty 

 

5.   dni od daty terminu  

6.   ofert 
 

7.  pny 
przetarg  w terminie do 14 dni. 

8.  ,  
oferta nie  

9.  W razie gdyby podmiot  przetarg nie  miejscu i terminie podanym 
w zawiadomieniu, o  pkt.  
wadium nie podlega zwrotowi. 

10.  pierwsz  

Wadium  podlega zwrotowi w terminie 3 dni roboczych 
od  

VI ZAWARCIE UMOWY 

1.   wyniku przeprowadzenia przeta
w terminie 14  

2.  -odbiorczego, 
nr 2 do nin. regulaminu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


