
Zalqczniknr 1

do zarz4dzenia nr I3l 201212013 dyrektora XV Liceum Og6lnoksztalcqcego

im. Zjednoczonej Europy w Gdarisku

REGULAMIN NEGOCJACJI

t. W negocjacjach mog4 bra1 udziat osoby frzyczne, prawne, sp6lki prawa handlowego

oraz inne podmioty, kt6re spelniaj4 warunki niniejszego regulaminu.

Warunkiem udzialu w negocjacjach jest wczeSniejsze zlohenie pisemnej oferty

w zamknigtej kopercie z dopiskiem,,NEGOCJACJE".
Oferta powinna zawiercl :

a) OkreSlenie dzialalnofic| jak4 zamierza oferent prowadzil w lokalu bgd4cym

przedmiotem najmu,

b) Zaoferowarr4 stawkg czynszu najmu, kt6rej wysokoSd nie moZe by6 niAsza

od okreSlonej w zaproszeniu, zaol<r4glon4 w 9619 do pelnego zlotego,

c) Aktualne, wystawione nie wczeSniej niZ trzy miesi4ce przed data z-loAenia oferty,

dokumenty identyfikuj4ce podmiot skladaj4cy ofertg, np. wyci4g z Krajowego

Rejestru S4dowego, zalwiadczenie o wpisie do ewidencji dzialalnoSci

gospodarczej, kserokopig dowodu osobistego potwierdzon4 za zgodnoSd

z oryginaNem, inne,

d) Pisemne o5wiadczenie o nieistnieniu okolicznoSci mog4cych spowodowa6

egzekucjg z maj4tku przyszlego najemcy, w tym r6wnie2, 2e oferent nie ma

zalegNoSci z tyiilu zobowi4zan publicznoprawnych i nie figuruje w Krajowym
' Rejestrze Dlug6w,

e) Pisemne oSwiadczenie o zapoznaniu sig i przyjgciu bez zaslrzeLef regulaminu

negocjacji,

0 Pisemne oSwiadczenie o zapoznaniu sig ze stanem technicznymi uZytkowym

lokalu, wzorem umowy najmu (dostgpny w sekretariacie XV Liceum

Og6lnoksztalc4cego im. Zjednoczonej Europy w Gdarisku) i przyjgciu warunk6w

najmu bezzaslrzeZeri; umowa najmu zostanie zawartaptzez dyrektora XV Liceum

Og6lnoksztalc4cego im. Zjednoczonej Europy w Gdarisku na czas oznaczony:

do lat trzech,bezprawaprzedluhenia powyZej tego okresu.

Negocjacje prowadzi komisja negocjacyjna w sktadzie (co najmniej trzy osoby)

powolanym zarzqdzeniem dyrektora XV Liceum Og6lnoksztaLcqcego

im. Zjednoczonej Europy w Gdarisku.

Sklad komisji negocjacyjnej jest jawny. Czlonk6w komisji nie moZe lEczy1 stosunek

pokrewieristwa lub powinowactwa z osobami skladaj4cymi oferty najmu.

W odniesieniu do os6b prawnych powyzszy zakaz odnosi sig do os6b wchodzqcych

w sklad organu wykonawczego osoby prawnej skladaj4cej ofertg.

Osoby uprawnione do negocjacji powinny uczestniczy6 w nich osobiScie

lub za po5rednictwem osoby legitymuj4cej sig pisemnym pelnomocnictwem.

W imieniu osoby prawnej w negocjacjach powinny uczestniczyi osoby wchodz4ce
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w sklad organ6w zarzqdzajqcych lub pelnomocnicy ustanowieni ptzez te osoby

wzglgdnie prokurenci.

Uprawniony do negocjacji moZe w ich trakcie korzystad z niezbEdnej pomocy jednej

osoby trzeciej, tzw. doradcY.

Obowi4zek udowodnienia okolicznoSci uprawniajqcych dany podmiot do negocjacji

spoczywa na tym podmiocie Dow6d uprawniaj4cy do negocjacji powinien zostac

pr ze dLoaony komi sj i ne g o cj acyj nej pr ze d r ozp o czT ciem ne go cj acj i.

W uzasadnionych przypadkach termin negocjacji na wniosek uprawnionego mohe

zostac przesunigty na inny okreSlony termin.

Niestawienie sig na negocjacje powoduje utratg prawa umowy najmu.

Z przebiegu negocjacji spisuje sig protok6l, kt6ry podpisuj4 czlonkowie komisji

oraz osoby uprawnione do uczestnictwa w negocjacjach .JeZeli okreslona osoba

uprawniona do negocjacji nie chce lub nie moae zlotyt podpisu, w6wczas

przewodni czEcy komisji stwierdza ten fakt w protokole'

Osoba uprawniona do negocjacji, kt6ra podpisala protok6l, ma prawo otrzymal iego

jedn4 kopig.

W trakcie negocjacji komisja negocjacyjna respektuje zapisy Uchwaly

Nr XXXIVlI045l05 Rady Miasta Gdariska z dnia 13 stycznia 2005 roku w sprawie

zasad gospodarowania zasobem komunalnych lokali u|ytkowych, czynsz1w i ich

platnoici oraz podzialu Miasta Gdariska na sfery czynszowe zpolnieiszymi zmianani

( tekst jednolity Dziennik Urzgdowy Woj. Pomorskiego z 2012r., poz. 553,

zm.w 2014r., poz. 3203 ), ponadto uwzglgdnia wszystkie okolicznoSci niezbqdne

do ustalenia ostatecznej wysokoSci stawki czynszu najmu, m. in. PoloZenie lokalu,

jego powierzchnig i wyposaZenie, rodzaj dzialalnoSci proponowanei przez oferenta

oraz, cerry na rynku zaanalogiczne uslugi Swiadczone w podobnych warunkach.
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10. JeZeli co najmniej dwie osoby sE uprawnione do zawatcia umowy w drodze

negocjacji, komisja dokonuje spoSr6d nich wyboru najemcy na podstawie oferty

uwzglgdniaj qc caloksztalt okolicznoSci istotnych dla najmu danego lokalu (m. in.

proponowanqbranhE, zatrudnienie dodatkowych os6b, proponowan4 w ofercie stawkq

czynszv, zakres prac.adaptacyjnych itp.; jesli oferty co najmniej dw6ch os6b uznane

za r6wnorzgdne, w6wczas wyboru przyszNego najemcy dokonuje komisja w drodze

wewngtrznego glosowania.

11.Osobie uprawnionej do negocjacji przysluguje prawo do odwolania sig od ustalefr

komisji. Odwolanie sklada sig. na piSmie naip62niej w nastqpuj4cym dniu

po negocjacjach przez dyrektora XV Liceum Og6lnoksztalc4cego im. Zjednoczonej

Europy w Gdarisku do Prezydenta Miasta Gdariska, kt6ry mohe nakaza( b4dL

odm6wi6 powt6rzenia negocjacji. W razie uznania racji odwoluj4cego sig Prezydent

Miasta Gdariska nakazuje powt6rzenie negocjacji z udzialem tych samych os6b

uprawnionych do negocj acj i.

12. JeSli nie wniesiono odwolania od ustalet'r komisji negocjacyjnej, w6wczas stajQ sig

one wi424ce.

13. po zakoiczeniu procedury negocjacyjnej dyrektor XV Liceum Og6lnoksztalc4cego

im. Zjednoczonej Europy w Gdarisku wzywa wybrany ptzez komisjq negocjacyjn4

podmiot do podpisania umowy najmu.



Odmowa podpisania umowy skutkuje uniewaZnieniem procedury i wykluczeniem

oferenta na rok z postEpowari negocjacyjnych.

14. Niniejszy rcgtlamin zostal zatwierdzony zarz4dzeniem nr 131 201212013 dyrektora
XV Liceum Og6lnoksztaLc4cego im. Zjednoczonej Europy w Gdarisku

zdnia 3 stycznia 20I3r.
15. Niniejszy regulamin jest dostgpny w siedzibie XV Liceum Og6lnoksztaNcqcego

im. Zjednoczonej Europy w Gdansku w sekretariacie oraz na stronie intemetowej

szkoly.


