
Zarz~dzenie Nr 1412014
Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia 7 marca 2014 r.

w sprawie zasad wynajmowania pomieszczen
w budynku Zlobka Miejskiego

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie
gminnym (Dz. U. 2013, poz. 594, z poin. zm.), zarz'lcdzam co nast~puje:

Ustala si~ zasady wynajmowania lokali uzytkowych w budynku Zlobka Miejskiego,
polozonego w obr~bie 1 miasta Rawa Mazowiecka przy ul. Murarskiej 1 na nieruchomosci
gruntowej 0 numerze ewidencyjnym 321/4 0 pow. 0,5749 ha, stanowi'lccej wlasnose Gminy
Miasto Rawa Mazowiecka, ktore to lokale uzytkowe nie stanowi'lc odr~bnego przedmiotu
wlasnosci, a tym samym nie S'lcnieruchomosciami w rozumieniu art. 46 § 1 ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2014, poz. 121) oraz przepisow ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. 2010, Nr 102, poz. 651 z poin.
zm.).

1. Przedmiotem najmu mog'lc bye wy1'lccznie lokale uzytkowe, 0 ktorych mowa w § 1,
zwane dalej w zarz'lcdzeniu lokalami, ktore S'lczb~dne dla potrzeb prowadzenia zlobka
miejskiego.

2. Lokale mog'lc bye wynajmowane na cele towarzysz'lcce, zwi'lczanie z dzialalnosci'lc
zlobka miejskiego (np. przychodnia zdrowia dla dzieci, rehabilitacja dzieci, itp.),
z tym zastrzezeniem, iz prowadzona na nich dzialalnose gospodarcza nie moze bye
uci'lczliwa dla dzieci korzystaj'lccych z uslug Zlobka Miejskiego.

3. Najem lokali osobom fizycznym lub prawnym nast~puje na podstawie umowy najmu,
zawartej na czas oznaczony lub nieoznaczony.

1. Najem pomieszczen dokonywany jest w drodze zapytania ofertowego, zgodnie
z regulaminem stanowi'lccym za1'lccznikill 1 do niniejszego zarz'lcdzenia.

2. Zapytanie ofertowe przeprowadza Burmistrz lub osoba przez niego upowazniona.
3. Czynnosci zwi'lczane z przeprowadzeniem zapytania ofertowego wykonuje Komisja

Ofertowa.

Ustala si~ minimaln'lc stawk~ czynszu za najem poszczegolnych lokali w wysokosci
12,19 (slownie: dwanascie zlotych 19/100) zl netto za m2 powierzchni uzytkowej.



Regulamin zapytania ofertowego na wynajmowanie pomieszczen
w budynku Zlobka Miejskiego

1. Niniejszy regulamin ma zastosowanie przy wynajmowaniu pomieszczen w budynku
Zlobka Miejskiego, stanowiqcego wlasnosci Gminy Miasto Rawa Mazowiecka,
kt6re to pomieszczenia nie Sq nieruchomosciami w rozumieniu art. 46 § 1 ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2014, poz. 121) i art. 37 ust. 4
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. 2010,
Nr 102, poz. 651 z p6in. zm.).

2. Najem pomieszczen dokonywany jest w drodze zapytania ofertowego.
3. Zapytanie ofertowe organizuje i przeprowadza Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka.
4. Czynnosci zwiqzane z przeprowadzeniem zapytania ofertowego wykonuje Komisja

Ofertowa w skladzie:
1) Wojciech Skoczek - Przewodniczqcy Koml'sji,
2) Bogumila Sitarek - Czlonek Komisji,
3) Magdalena Bernacik - Czlonek Komisji.

5. Zapytanie ofertowe zostaje wszcz~te poprzez wyslanie zapytania ofertowego do
minimum 5 oferent6w.

6. Zapytanie ofertowe zawiera mi~dzy innymi:
1) nazw~ zamawiajqcego,
2) opis przedmiotu zapytania,
3) termin i miejsce skladania ofert,
4) kryterium wyboru ofert,
5) wskazanie osoby uprawnionej do kontakt6w z oferentami.

7. Dopuszcza si~ nast~pujqce formy wyslania zapytania ofertowego dowody ich
przekazania:

1) faks (dow6d nadania faksu),
2) listem poleconym (dow6d nadania),
3) pocztq kurierskq (dow6d nadania),
4) drogq elektronicznq (wydruk e-maila),
5) bezposrednie zlozenie u oferenta (pokwitowanie odbioru na kopii zapytania lub

zwrotce).
8. Oferta powinna bye zlozona przez oferenta na formularzu zalqczonym do zapytania

ofertowego. Formularz ten powinien zawierae co najmniej:
1) nazw~ i adres oferenta,
2) wartose oferty brutto,
3) oswiadczenie 0 posiadanych kwalifikacjach zawodowych i doswiadczeniu,
4) podpis.

9. Oferty mogq skladae osoby fizyczne i prawne.
10. Zapytanie ofertowe jest wazne, chociazby wplyn~la tylko jedna oferta, spelniajqca

warunki okreslone w zapytaniu ofertowym.
11. Komisja Przetargowa na posiedzeniu niejawnym dokonuje otwarcia kopert z ofertami,

sprawdza ich kompletnose, szczeg610wo analizuje oraz wybiera najkorzystniejszq
ofert~ lub stwierdza, ze nie wybiera zadnej ze zlozonych ofert.

12. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Komisja Ofertowa bierze pod uwag~
zaoferowanq cen~ oraz inne kryteria wplywajqce na wyb6r najkorzystniejszej oferty,
ustalone w warunkach zapytania ofertowego.

13. Przewodniczqcy Komisji Ofertowa sporzqdza protok61 z przeprowadzonego zapytania
ofertowego.



14.0 wyborze najkorzystniejszej oferty Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka informuje
wszystkich oferent6w poprzez podanie tej informacji do publicznej wiadomosci,
wywieszajetc jet w siedzibie urzC(duna okres 5 dni.

15. Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka informuje oferenta, kt6ry zlozyl
najkorzystniejszet ofertc( w spos6b pisemny w ci'lliu 3 dni roboczych
od rozstrzygniC(cia zapytania ofertowego.

16. Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka ma prawo do odst'tPienia od zawarcia umowy
lub uniewaznienia zapytania ofertowego bez podania przyczyn.


