
Kielce, dnia 9 stycznia 2007 roku 

Ogłoszenie o przetargu 

Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach z siedzibą przy Pl. Wolności 2, 25-000 Kielce 

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na najem wydzielonej części lokalu położonego  

w Kielcach przy Pl. Wolności 2 o powierzchni 117,17 m² wraz z dziedzińcem o powierzchni 

67,70 m² z przeznaczeniem na kawiarnię.  

1. Termin składania ofert w niniejszym przetargu upływa dnia 31 stycznia 2007 roku  

o godzinie 12,00.  

2. Wywoławcza stawka czynszu najmu za 1 m. kw. powierzchni użytkowej lokalu będącego 

przedmiotem przetargu wynosi 60,00 zł (słownie: sześćdziesiąt złotych),  

3. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest: 

- złożenie pisemnej oferty zawierającej oznaczenie oferenta oraz oferowaną stawkę czynszu 

za metr kw. powierzchni w kwocie nie niższej niż stawka wywoławcza w terminie do dnia  

31 stycznia 2007 r. godz. 12,00 w siedzibie Muzeum, 

 - dołączenie do oferty oświadczeń i dokumentów szczegółowo wskazanych w regulaminie 

przetargu,  

- złożenie w ofercie oświadczenia o zapoznaniu się oferenta z wzorem umowy i zobowiązanie 

się do zawarcia umowy na warunkach tam określonych, 

 - wpłacenie organizatorowi przetargu kwoty 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych) 

tytułem wadium najpóźniej do dnia 30 stycznia 2007 r. w formie określonej w regulaminie 

przetargu.  

4. Warunki uczestnictwa w przetargu szczegółowo określa regulamin przetargu,  

wraz z załącznikami w postaci wzoru oferty i projektu umowy najmu. 

5. Regulamin przetargu wraz z załącznikami dostępny jest do wglądu w siedzibie Muzeum 

Zabawek i Zabawy w Kielcach pok. 79 oraz na stronach internetowych:  

-www.muzeumzabawek.kielce.pl  

-www.bip.kielce.pl  

6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31 stycznia 2007 r. o godz. 13,00 w pokoju nr 61 w siedzibie 

Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach.  

7. Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o kryterium najwyższej stawki czynszu.  

8. Jeżeli nie można będzie dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to,  

że zostały złożone oferty w takiej samej kwocie, organizator przetargu zarządzi przetarg ustny 

dla oferentów, którzy złożyli takie oferty. 

 9. Organizator przetargu powiadomi na piśmie uczestników przetargu o jego wyniku  

albo o zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru w terminie 3 dni od daty otwarcia ofert.  

10. Wybrany oferent jest obowiązany podpisać umowę w ciągu 3 dni od powiadomienia  

go o wyborze jego oferty. 

11. Jeżeli uczestnik przetargu lub aukcji mimo wyboru jego oferty uchyli się od zawarcia 

umowy, Organizator przetargu zachowa pobraną kwotę wadium. 

 12. Wszelkich informacji związanych z przetargiem udziela Piotr Reliszka osobiście  

lub telefonicznie pod numerem telefonu 041 344 40 78 i adresem e-mail: 

poczta@muzeumzabawek.kielce.pl w dni robocze w godz. od 7.30 do 15.30 

http://www.muzeumzabawek.kielce.pl/
http://www.muzeumzabawek.kielce.pl/
http://www.muzeumzabawek.kielce.pl/
mailto:poczta@muzeumzabawek.kielce.pl


Do pobrania : 

1. Regulamin pracy komisji przetargowej  

2. Regulamin przetargu  

3. Wzór oferty  

4. Warunki najmu lokalu  

5. Umowa najmu lokalu 
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Skład, regulamin i tryb pracy Komisji Przetargowej 

powołanej dla rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego pisemnego 

na najem lokalu użytkowego z przeznaczeniem na kawiarnię – ciastkarnię  

ogłoszonego w dniu 9 stycznia 2007 roku   

 

 

§ 1 

 

Powołuje się Komisję Przetargową, zwaną dalej „Komisją”, do przeprowadzenia przetargu na 

najem lokalu użytkowego oraz części dziedzińca Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach z 

przeznaczeniem na kawiarnię  i wyboru oferty najkorzystniejszej w składzie: 

 

1) Jolanta Podsiadło - Przewodnicząca Komisji,  

2) Piotr Reliszka - Sekretarz Komisji, 

3) Marcin Polit - Członek Komisji, 

4) Marianna Zawierucha - Członek Komisji, 

 

 

 

§ 2 

 

1. Członkami Komisji nie mogą być osoby, które: 

 same uczestniczą w przetargu, 

 są osobami bliskimi dla osób biorących udział w przetargu, 

 pozostają z oferentem w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to 

budzić   uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności.  

2. Członkowie Komisji  składają stosowne  oświadczenie w tej sprawie po otwarciu 

ofert. 

3. Członkowie Komisji zobowiązani są do złożenia oświadczenia o ochronie danych 

osobowych uzyskanych w związku z pracami i udziałem w przetargu. 

4. Członkowie Komisji uczestniczą w pracach Komisji bez prawa do wynagrodzenia. 

 

 

§ 3 

 

Komisja : 

1. sprawdza, czy oferenci spełniają warunki przetargowe, i kwalifikuje do uczestnictwa w 

przetargu, 

2. przeprowadza przetarg zgodnie z kryteriami zawartymi w regulaminie przetargu, 

3. odrzuca oferty nie spełniające wymogów formalnych lub merytorycznych, 

4. sporządza listę osób zakwalifikowanych do części niejawnej przetargu, 

5. dokonuje wyboru oferty najkorzystniejszej spośród ofert zakwalifikowanych do części 

niejawnej przetargu, lub stwierdza, że przetarg nie doszedł do skutku. 

 

 

§ 4 

 



 2 

1. W części jawnej przetargu Komisja: 

a)  podaje do wiadomości publicznej liczbę otrzymanych ofert i sprawdza czy oferty 

zostały złożone w wyznaczonym terminie, 

b) dokonuje otwarcia kopert z ofertami, 

c) sprawdza tożsamość osób, które złożyły oferty, 

d) sprawdza, czy oferta zawiera wszystkie wymagane i aktualne dokumenty 

(kompletność złożonych ofert), 

e) potwierdza fakt wpłacenia wadium, 

f) przyjmuje, jeśli uzna to za wskazane, wyjaśnienia lub oświadczenia zgłoszone przez 

oferentów,  

g) weryfikuje oferty i  sporządza listę osób, których oferty zostały zakwalifikowane do 

części niejawnej przetargu, 

h) zawiadamia oferentów o terminie i miejscu części niejawnej przetargu, 

i) zawiadamia oferentów o przewidywanym terminie zamknięcia przetargu. 

 

 

§ 5 

 

Komisja odmawia zakwalifikowania ofert do części niejawnej przetargu (odrzuca oferty), 

jeżeli: 

a) nie odpowiadają warunkom przetargu; 

b) zostały złożone po wyznaczonym terminie; 

c) nie zawierają danych wskazanych w regulaminie przetargu lub dane  te są niekompletne; 

d) do ofert nie dołączono kopii dowodu wniesienia wadium; 

e) są nieczytelne lub budzą wątpliwości co do ich treści. 

 

 

§ 6 

 

W części niejawnej przetargu Komisja: 

1. dokonuje szczegółowej analizy ofert zakwalifikowanych do części niejawnej przetargu, a w  

szczególności: 

a) sprawdza ważność i wiarygodność zamieszczonych w ofertach informacji oraz  

załączonych do nich dokumentów, 

b) bada wiarygodność zdolności finansowej oferentów  do ponoszenia opłat za korzystanie 

z lokalu w świetle załączonych do oferty dokumentów i  złożonych oświadczeń, 

2. ocenia oferty według kryteriów określonych w Regulaminie przetargu.  

3. wybiera najkorzystniejszą ofertę lub stwierdza, że nie wybiera żadnej ze złożonych ofert, 

4. w przypadku równorzędnych ofert zawierających najwyższą stawkę czynszu najmu lokalu 

Komisja zawiadamia oferentów, którzy złożyli równorzędne oferty o terminie i miejscu 

przeprowadzenia przetargu ograniczonego ustnego. 

5. W toku licytacji  Komisja odbiera od Oferentów kolejne oferty składane w formie 

postąpień, a także stwierdza złożenie oferty najkorzystniejszej.  

 

 

§ 7 

 

1. Pracą Komisji kieruje Przewodniczący Komisji. 

2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Komisji zastępuje go  wyznaczony 

Członek Komisji. 
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3. Przewodniczący Komisji: 

a) powiadamia członków Komisji o miejscu i czasie pracy Komisji, 

b) zleca poszczególnym członkom Komisji czynności do wykonania, 

c) zbiera oświadczenia ,o których mowa w § 2 ust 2 i 3, 

d) sporządza protokół przeprowadzonego przetargu, 

e) przekazuje Prezydentowi Miasta Kielce skargi na czynności związane z 

przeprowadzeniem przetargu , 

f) zawiadamia na piśmie wszystkich , którzy złożyli oferty, o wyniku przetargu w 

terminie nie dłuższym niż 3 dni od zamknięcia przetargu. 

 

 

§ 8 

 

1. Prace Komisji są wykonywane w części jawnej i w części niejawnej. 

2. Do ważności podejmowanych przez Komisję rozstrzygnięć wymagana jest obecność 

wszystkich jej członków. 

3. Komisja podejmuje rozstrzygnięcia w drodze głosowania. 

4. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos Przewodniczącego Komisji. 

 

§ 9 

 

1. Oferenci mają prawo do udziału w części jawnej przetargu. 

2. W części niejawnej biorą udział jedynie członkowie Komisji. 

 

 

§ 10 

 

Protokół przetargu  w szczególności winien zawierać informacje o: 

- miejscu i terminie oraz rodzaju przetargu, 

- przedmiocie przetargu, 

- wyjaśnieniach i oświadczeniach złożonych przez oferentów, 

- osobach dopuszczonych i niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu, wraz z 

uzasadnieniem, 

- złożonych ofertach, 

- przyczynach odrzucenia ofert, 

- ofertach zakwalifikowanych do części niejawnej przetargu, 

- wyborze najkorzystniejszej oferty ( z podaniem imienia, nazwiska i adresu osoby, 

która ją złożyła) albo o nie wybraniu żadnej oferty,  

- rozstrzygnięciach podjętych przez Komisję wraz z uzasadnieniem, 

- członkach Komisji biorących udział w pracach Komisji z podaniem ich nazwisk i 

imion, 

- dacie sporządzenia protokołu. 

 

 

§ 11 

 

1. Protokół przeprowadzonego przetargu sporządza się w dwóch jednobrzmiących 

egzemplarzach. 

3. Protokół przeprowadzonego przetargu podpisuje Przewodniczący Komisji oraz 

wszyscy członkowie Komisji. 



 4 

4. Do protokołu załącza się oświadczenia, o których mowa w § 2 ust. 2 i 3. 

 

 

 

 

 

................................................................. 
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§ 1 

Organizator 
Przetarg jest organizowany przez Muzeum Zabawek i Zabawy  z siedzibą w Kielcach 

przy Pl. Wolności 2 (zwane dalej Muzeum). 
 

§ 2 

Tryb przetargu 
Niniejsze postępowanie jest prowadzone w formie przetargu pisemnego 

nieograniczonego. 
 

§ 3 

Przedmiot przetargu 
1. Przedmiotem niniejszego postępowania jest najem wydzielonej części lokalu 

użytkowego w siedzibie Muzeum w Kielcach przy Pl. Wolności 2 o powierzchni 
117,17 m kw. wraz z częścią dziedzińca Muzeum o powierzchni 67,70 m. kw. z 

przeznaczeniem na kawiarnię – ciastkarnię.  
2. Szczegółowe obowiązki najemcy lokalu określonego w pkt. 1 określone zostały 

w szczegółowych warunkach najmu, stanowiących załącznik do umowy najmu.  

3. Lokal stanowiący przedmiot najmu można oglądać od poniedziałku do piątku w 
godzinach 7.30 – 15.30 w obecności upoważnionego pracownika Muzeum. 

4. Oferent przed złożeniem oferty może zapoznać się z dokumentacją techniczną dostępną w 
siedzibie Muzeum, a dotyczącą lokalu stanowiącego przedmiot przetargu.     

 

§ 4 
Miejsce przeprowadzenia przetargu

Przetarg zostanie przeprowadzony w siedzibie Muzeum przy Pl. Wolności 2 w 
Kielcach. 
 

§ 5 
Termin składania i otwarcia ofert 

1. Oferty można składać w siedzibie Muzeum, w pokoju nr 74 do dnia 31stycznia  
2007 r. do godziny 12,00. 

Otwarcie ofert na najem lokalu użytkowego odbędzie się w siedzibie Muzeum,  w 

dniu 31 stycznia 2007 r. o godzinie 13,00 w pokoju nr 61. 

 
 

§ 6 
Warunki uczestnictwa w przetargu 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest: 
1) wniesienie wadium; 

złożenie oferty na formularzu stanowiącym do niniejszego regulaminu; 

3) złożenie wszystkich wymaganych załączników do oferty wraz z kopią dowodu 

wpłaty wadium. 
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§ 7 
 Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej i cena wywoławcza 

1. Jedynym kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej jest w niniejszym 
postępowaniu wysokość czynszu najmu za metr kw. powierzchni użytkowej. 

2. Wywoławcza stawka czynszu  za 1m. kw.  zostaje określona na kwotę 60,00 zł 

(słownie: sześćdziesiąt złotych). 
3. Oferowana stawka czynszu nie może być niższa niż stawka wywoławcza. 

 
§ 8 

Sposób przygotowania oferty 

1. Każdy oferent biorący udział w postępowaniu przetargowym i składający ofertę, 
winien wnikliwie zapoznać się z warunkami przetargu ustalonymi przez Organizatora 

w niniejszym regulaminie, a także treścią umowy najmu lokalu użytkowego 
oferowanego przez Muzeum w ofercie publicznej ze szczególnym uwzględnieniem 
praw i obowiązków najemcy lokalu wymienionych w warunkach szczególnych najmu 

lokalu stanowiących załącznik do umowy najmu. 
 

2. Oferta powinna zawierać: 
1) Imię i nazwisko, oraz adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli 

oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot, adres do korespondencji, telefon 
kontaktowy, 
2) nr NIP/REGON, 

3) datę sporządzenia oferty, 
4) oświadczenie oferenta o zapoznaniu się ze stanem technicznym  oraz warunkami 

użytkowymi lokalu, wzorem umowy najmu, warunkami przetargu oraz regulaminem 
przetargu i przyjęciem tych warunków bez zastrzeżeń, 
6) oferowaną wysokość stawki czynszu za jeden miesiąc. Nie dopuszcza się 

możliwości oferowania stawek wariantowych!, 
7)  informację o numerze rachunku bankowego, na który Muzeum ma zwrócić 

wpłacone wadium.  

oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oferenta w 

zakresie niezbędnym do przeprowadzenia przetargu, przy zachowaniu zasady 
jawności postępowania przetargowego, 

podpis oferenta, lub osoby upoważnionej do składaniu w imieniu oferenta 

oświadczeń woli. 
 

Wzór oferty stanowi do niniejszego regulaminu 

 
4. oferent składa ofertę wraz z załącznikami i kopią potwierdzenia wpłaty wadium w 

zamkniętej kopercie formatu A4, ostemplowanej bądź podpisanej w miejscu 
zaklejenia. 
Na kopercie umieszcza się nazwę oferenta oraz napis: 

 
 "oferta najmu lokalu położonego w Kielcach przy Pl. Wolności 2 z przeznaczeniem na 
kawiarnię. Nie otwierać przed  dniem 31 stycznia 2007 roku godz. 13,00"  

 

5. strony oferty oraz strony załączników powinny być ponumerowane. 
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§ 9 
Załączniki do oferty 

 
1. Do oferty należy załączyć następujące dokumenty: 
 

1) kopię dowodu osobistego oferenta lub osób wchodzących w skład organu 
zarządzającego oferenta, 

 
2) kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem Decyzji o nadaniu nr NIP (nie 
wystarczy umieszczenie numeru w ofercie), 

 
3) kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem Decyzji o nadaniu nr REGON (nie 

wystarczy  umieszczenie numeru w ofercie), 
 
4) oryginał lub kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem: zaświadczenia o 

wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub aktualny odpis z KRS – z datą 
wystawienia nieprzekraczającą 3 miesięcy przed datą złożenia oferty,  

 
5) umowę spółki - w przypadku spółki cywilnej, 

 
6) aktualne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego i ZUS o niezaleganiu z płatnościami 
wg stanu na datę ogłoszenia o przetargu,  

 
7) oryginał lub kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem pełnomocnictwa 

udzielonego w formie pisemnej - w przypadku umocowania pełnomocnika do 
zawarcia umowy, 

kopię dowodu wniesienia wadium przez oferenta. 

 

2. Niedołączenie do oferty dokumentów wskazanych w pkt. 1 – 8 skutkuje 

 
§ 10 

Związanie ofertą 
Oferent jest związany ofertą w ciągu 30 dni od dnia otwarcia ofert. 
 

 
§ 11 

Wadium 

Kwota wadium w niniejszym postępowaniu przetargowym wynosi 4.000,00

(słownie: cztery tysiące złotych). 
2. Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 30 stycznia 2007 roku przelewem na 

rachunek bankowy Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach w Banku BPH S.A. 
Oddział w Kielcach Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 4, 25 – 519 Kielce  

nr 59 1060 0076 0000 3200 0016 3476  
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3. Za datę wniesienia wadium uznaje się datę uznania przez Bank rachunku 

Muzeum. 
 
4. Dowód wniesienia wadium oferent dołącza do oferty złożonej w niniejszym 

postępowaniu. 
5. Muzeum odrzuci ofertę w przypadku stwierdzenia, że oferent nie wniósł wadium w 

terminie określonym w pkt. 2 oraz na zasadach wskazanych w pkt. 3 i 4  
6. Wadium wpłacone przez oferenta, który wygrał przetarg nie podlega zwrotowi i 

zalicza się je na poczet czynszu. 

 
7. W przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie oferenta, oferent, który wygrał 

przetarg nie zawarł umowy najmu w terminie 7 dni od daty pisemnego 
zawiadomienia o rozstrzygnięciu przetargu, wadium nie podlega zwrotowi. 

 

8. Oferenci, których oferty nie zostały wybrane otrzymaną zwrot wadium przelewem 
na wskazane w załączniku do oferty konto nie później niż po upływie 3 dni 

roboczych od dnia opublikowania komunikatu o rozstrzygnięciu przetargu. 
 

 
§ 12 

Ważność przetargu 

1. Przetarg może odbyć się, chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca 
wymogi i warunki określone w ogłoszeniu o przetargu. 

 
2. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym jeżeli w przetargu 
pisemnym nie wpłynęła ani jedna oferta lub żaden z uczestników przetargu nie 

zaoferował stawki czynszu wyższej od wywoławczej a także jeżeli komisja 
przetargowa stwierdziła, że żadna oferta nie spełnia warunków przetargu. 

13 

Rozstrzygnięcie przetargu 

Przetarg składa się z części jawnej i niejawnej. 

 

 odbędzie się w obecności oferentów w dniu 31 stycznia 2007 r. o 

godz. 13,00 w siedzibie Muzeum Zabawek i Zabawy przy Pl. Wolności 2, w 

Kielcach, w pokoju nr 61.  
W części jawnej przewodniczący komisji przetargowej otwiera przetarg a następnie 
wraz z komisją przetargową : 

- podaje liczbę otrzymanych ofert, 
- dokonuje otwarcia kopert z ofertami oraz sprawdza kompletność złożonych ofert 

oraz tożsamość osób, które je złożyły, 
- przyjmuje wyjaśnienia lub oświadczenia zgłoszone przez oferentów, 
- weryfikuje oferty i ogłasza, które oferty zostały zakwalifikowane do części 

niejawnej przetargu, 
- zawiadamia oferentów o terminie i miejscu części niejawnej przetargu, 

- zawiadamia oferentów o przewidywanym terminie zamknięcia przetargu. 
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3. Komisja przetargowa odmawia zakwalifikowania ofert do części niejawnej 
przetargu, jeżeli: 

- nie odpowiadają warunkom przetargu, 
- zostały złożone po wyznaczonym terminie, 
- nie zawierają danych jakie zgodnie z warunkami przetargu powinna zawierać 

oferta lub dane te są niekompletne, 
- do ofert nie dołączono kopii dowodu wpłacenia wadium, 

- są nieczytelne lub budzą wątpliwości co do ich treści. 
 
4. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty komisja przetargowa bierze pod uwagę 

jako jedyne kryterium zaoferowaną cenę. 

W przetargu komisja przetargowa dokonuje szczegółowej analizy 

ofert oraz wybiera najkorzystniejszą z nich lub stwierdza, że nie wybrała żadnej ze 
złożonych ofert. 

 
6. W przypadku złożenia równorzędnych ofert obejmujących najkorzystniejszą 

wysokość czynszu, komisja przetargowa organizuje dodatkowy przetarg ustny 
ograniczony  do oferentów, którzy złożyli równorzędne oferty. Komisja zawiadamia 
tych oferentów o terminie dodatkowego przetargu oraz umożliwia im zapoznanie się 

z treścią równorzędnych ofert. 
 

7. W dodatkowym przetargu ustnym ograniczonym oferenci zgłaszają ustnie kolejne 
postąpienie ceny powyżej najwyższej ceny zamieszczonej w równorzędnych 
ofertach, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień. 

 
8. O wysokości postąpień decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie 

może wynosić mniej niż 10 % wywoławczej stawki czynszu, z zaokrągleniem w górę 
do pełnych dziesiątek złotych. 
 

9. Przetarg uważa się za zamknięty z chwilą podpisania protokołu. 

14 

Wynik przetargu i skargi 
1. Przewodniczący komisji przetargowej zawiadamia na piśmie wszystkich, którzy 
złożyli oferty o wyniku przetargu w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia 

zamknięcia przetargu. W tym samym terminie informacja o wyniku przetargu 
zostanie zamieszczona na stronie internetowej Muzeum. 

2. W terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia o wyniku 
przetargu uczestnik przetargu może wnieść do Prezydenta Miasta Kielce skargę na 
czynności  związane z przeprowadzeniem przetargu. 

3. Prezydent Miasta Kielce rozpatruje skargę w terminie 7 dni roboczych od dnia jej 
otrzymania. Do czasu rozpatrzenia skargi czynności związane z najmem lokalu 

ulegają wstrzymaniu. 
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15 

Rodzaj działalności w lokalu  
Dopuszcza się użytkowanie lokalu użytkowego jedynie z przeznaczeniem go na 

kawiarnię zgodnie ze  szczególnymi warunkami najmu określonymi w załączniku do 
umowy najmu. 

 
§ 16 

Klauzula unieważnienia przetargu 
Muzeum zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. 
 

§ 17 
Zasady udostępniania dokumentów przetargowych 

1. Regulamin przetargu wraz ze wszystkimi załącznikami można pobrać w siedzibie 
Muzeum w Kielcach przy Pl. Wolności 2 pok. nr 79. 
 

 Dodatkowo Muzeum umieszcza na swoich stronie internetowej 
www.muzeumzabawek.kielce.pl : 

- ogłoszenie o prowadzeniu postępowania przetargowego  
- projekt umowy najmu wraz z warunkami użytkowania lokalu 

- regulamin przetargu 
- wzór oferty 
- wzór oświadczenia o numerze rachunku bankowego do zwrotu wadium   

- warunki użytkowania lokalu w ramach stosunku najmu 
 
 

§ 18 
Podstawa prawna działania komisji przetargowej 

Zakres i tryb pracy komisji przetargowej określa regulamin działania komisji 
przetargowej z dnia 9 stycznia 2007 roku.   
 
 
 
Załączniki:  
 
- załącznik nr 1: wzór oferty  
- załącznik nr 2: wzór umowy najmu wraz z warunkami użytkowania lokalu w ramach 

stosunku najmu 
 

http://www.muzeumzabawek.kielce.pl/


PRZETARG NIEOGRANICZONY PISEMNY NA NAJEM   LOKALU Z PRZEZNACZENIEM NA 
KAWIARNIĘ - CIASTKARNIĘ 

 
 

 
 

Strona 1 z 2  

       
................................................................................ 

      ( Imię i Nazwisko lub nazwa/firma Oferenta) 
       

................................................................................................ 

................................................................................................ 

................................................................................................ 

................................................................................................ 
(adres zamieszkania/siedziby Oferenta) 
 
................................................................................................ 
(telefon kontaktowy)  
numer NIP ............................................................................. 
 

 
 

Oferta w  przetargu nieograniczonym pisemnym 
na najem lokalu  Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach 

z przeznaczeniem na kawiarnię - ciastkarnię 
 

Miejscowość..................................., data............................. 
 
 

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu, oraz po zapoznaniu się z warunkami określonymi 
w regulaminie przetargu, szczegółowych warunkach najmu lokalu oraz we wzorze umowy 
najmu   składam ofertę na najem lokalu użytkowego wraz z częścią dziedzińca Muzeum 
Zabawek i Zabawy w Kielcach.             
 

Oferowana stawka czynszu za jeden metr kwadratowy powierzchni użytkowej 
NETTO 
.................................................................................................................................. zł  
 
(słownie: ....................................................................................................... złotych). 
 
 

1. Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty, w której 
upływa termin składania ofert. 
 

2. Oświadczam, że w przypadku wyboru mojej oferty jako najkorzystniejszej zawrę z 
Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach umowę najmu zgodnie z wzorem stanowiącym 
załącznik do regulaminu przetargu przy ustaleniu czynszu w wysokości zaoferowanej 
przeze mnie w niniejszej ofercie. 
 

3. Oświadczam, że zapoznałem się ze stanem technicznym  oraz warunkami użytkowymi 
lokalu, wzorem umowy najmu, warunkami szczególnymi najmu oraz regulaminem 
przetargu i przyjmuję te warunki bez zastrzeżeń, 

 
4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Zabawek i 

Zabawy w Kielcach w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia przetargu, przy 
zachowaniu zasady jawności postępowania przetargowego, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
      (miejsce na pieczęć Oferenta)     



PRZETARG NIEOGRANICZONY PISEMNY NA NAJEM   LOKALU Z PRZEZNACZENIEM NA 
KAWIARNIĘ - CIASTKARNIĘ 

 
 

 
 

Strona 2 z 2  

 
5. Wpłacone przeze mnie wadium przetargowe proszę zwrócić na rachunek bankowy w 

................................................................................................................................................... 
nr ..............................................................................................................................................  

 
 
 
....................................................................................................................................................................................... 
(Podpis Oferenta lub osoby/osób uprawnionych do jego reprezentowania )  
 
 
 
 
Załączniki do oferty:  
1. kopia dowodu osobistego oferenta lub osób uprawnionych do składania w jego imieniu oświadczeń 

woli; 

2. potwierdzona za zgodność  z oryginałem kopia decyzji  o nadaniu numeru NIP; 

3. potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia decyzji o nadaniu numeru REGON; 

4. oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem: zaświadczenia o wpisie do ewidencji 

działalności gospodarczej lub odpis aktualny z KRS – z datą wystawienia nie przekraczającą 3 

miesięcy przed datą wystawienia oferty;  

5. umowa spółki  -  w przypadku spółki cywilnej;  

6. aktualne zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z płatnością podatków; 

7. aktualne zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu z płatnością składek na ubezpieczenie społeczne; 

8. oryginał pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej – tylko w przypadku umocowania 

pełnomocnika do zawarcia umowy; 

9. kopia dowodu wniesienia wadium przez oferenta. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



załącznik do umowy najmu lokalu użytkowego z dnia .............................. 
 
 

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO MUZEUM 
ZABAWEK I ZABAWY W KIELCACH  Z  PRZEZNACZENIEM  

NA KAWIARNIĘ - CIASTKARNIĘ 
 
 

1. Lokal stanowiący przedmiot najmu Najemca wyposaży w krzesła, stoliki, kanapy i 
inne elementy wystroju w uzgodnieniu z Wynajmującym; 

2. Kawiarnia - ciastkarnia zostanie przystosowana i zorganizowana przede wszystkim 
dla dzieci i młodzieży; 

3. W kawiarni nie będą dostępne jakiekolwiek napoje zawierające alkohol; 
4. Asortyment artykułów spożywczych dostępnych w kawiarni - ciastkarni będzie 

uzgadniany z Wynajmującym; 
5. Najemca na koszt własny zapewni i zorganizuje kącik czytelniczy, w którym będzie 

dostępna prasa dla dzieci i młodzieży w ilości co najmniej 3 (trzech) tytułów 
uzgodnionych z Muzeum; 

6. W budynku Kawiarni - ciastkarni będzie prowadziła działalność muzealna Galeria 
Dziecięca "ABRAKADABRA" w formach i czasie określonym przez 
Wynajmującego; 

7. Praca Galerii wskazanej w pkt. 6 nie będzie kolidowała z działalnością kawiarni i 
odwrotnie; 

8. Wynajmujący zastrzega sobie prawo organizowania zajęć dla dzieci w kawiarni - 
ciastkarni, w taki jednak sposób, by nie zakłócać pracy kawiarni; 

9. Kawiarnia - ciastkarnia przyjmie nazwę "ABRAKADABRA", a Najemca wykona na 
koszt własny 2 (dwa) szyldy reklamowe z napisem: Galeria i kawiarnia dziecięca 
"ABRAKADABRA"; 

10. Zaplecze kawiarni wyposaży na stałe Najemca, w uzgodnieniu z Wynajmującym; 
11. Najemca udostępni zwiedzającym – gościom Muzeum wystawę w Galerii Dziecięcej;  
12.  Godziny otwarcia Galerii – Kawiarni ustala się od 10.00 do 21.00 codziennie. 
13. Wynajmujący będzie obsługiwał działalność muzealnej sali konferencyjnej, 

dotyczącą organizacji części konsumpcyjnej. 
 
 
 
 
WYNAJMUJĄCY          NAJEMCA  
......................................      ............................................. 



 1

UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO 

 

Zawarta w dniu....................2007 roku  w Kielcach 

 

 pomiędzy:  

 

Muzeum Zabawek i Zabawy 

z siedzibą w Kielcach, przy Placu Wolności 2 

reprezentowanym przez: 

1. Dyrektor - Jolantę Podsiadło 

2. Główną Księgową -  Mariannę Zawieruchę 

zwanym w dalszej części „Wynajmującym” 

 

a 

 

................................ urodzonym dnia .....................  w ....................., zamieszkałym w 

......................................, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą 

............................, z  siedzibą w ................................................................................, 

wpisanym do Ewidencji Działalności Gospodarczej w ............................... pod numerem 

..............................  

PESEL  ......................................... 

NIP  .............................................. 

REGON  ....................................... 

zwanym w dalszej części "Najemcą" 

o następującej treści:  

 

§ 1. 

1. Przedmiotem umowy jest wynajem pomieszczeń Muzeum wraz z zapleczem  

o powierzchni użytkowej 117,17 m. kw. i częścią dziedzińca o powierzchni 67,70 m. 

kw. położonych w siedzibie Wynajmującego w Kielcach przy Pl. Wolności 2 na 
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warunkach określonych w niniejszej umowie, oraz w szczegółowych warunkach 

najmu, stanowiących załącznik do niniejszej umowy. 

2. Wynajmujący oświadcza, że jest użytkownikiem nieruchomości określonej w pkt. 1 

3. Przedmiot najmu zostanie Najemcy wydany dnia ........................................... 

 

§ 2. 

1. Z tytułu najmu lokalu Najemca będzie płacił Wynajmującemu miesięczny czynsz 

wg stawki   ......................................zł (słownie: ................................. złotych) za 1 

m. kw. netto to jest łącznie za całą wynajmowaną powierzchnię netto 

.................................. zł (słownie: ........................................... złotych) miesięcznie.  

2. Do kwoty określonej w pkt 1 doliczony zostanie podatek VAT wg obowiązujących 

przepisów. 

3. Niezależnie od czynszu Najemca będzie płacił Wynajmującemu co miesiąc opłaty 

eksploatacyjne według stawek wynikających z otrzymywanych przez 

Wynajmującego od dostawców faktur za:  

a) centralne ogrzewanie – proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni, 

b) energię elektryczną – na podstawie wskazań podlicznika 

c) doprowadzenie wody – na podstawie wskazań wodomierza  

d) odprowadzenie ścieków – na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego 

(wodomierza)  

e) wywóz nieczystości stałych  - w proporcji 30% kwoty  płaconej z tego tytułu 

miesięcznie przez Wynajmującego 

f) energię elektryczną  na dziedzińcu –wg wskazań podlicznika 

  

 

4. Najemca zobowiązany jest do zapłaty części kosztów sprzątania dziedzińca Muzeum 

w kwocie 45,00 zł miesięcznie. 
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§ 3 

1. Określony w § 2 ust. 1 czynsz będzie podlegał jedynie corocznej indeksacji  

o wskaźnik średnioroczny cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany  przez 

GUS począwszy od 1 stycznia 2008 roku. O zmianie stawki czynszu z tego tytułu 

Wynajmujący zobowiązuje się zawiadomić Najemcę pisemnie podając nową 

wysokość stawki. Uregulowanie należności wynikającej z indeksacji za okres od 1 

stycznia danego roku do dnia powiadomienia o zmianie stawki następuje 

jednorazowo. 

2. Opłaty za usługi określone w § 2 ust. 2 będą ulegać zmianom w przypadku 

zmiany obowiązujących stawek. O każdej zmianie  z tego tytułu Wynajmujący 

zobowiązuje się powiadomić Najemcę pisemnie podając nową wysokość stawki 

oraz początkową datę jej obowiązywania. 

3. Zmiany wysokości czynszu i opłat, o których mowa w  § 2 ust. 2 nie wymagają 

zmian treści umowy w formie dwustronnego aneksu. 

 

§ 4. 

1. Wynajmujący będzie wystawiał w każdym miesiącu fakturę obejmującą czynsz 

oraz odrębną fakturę obejmującą opłaty eksploatacyjne. 

2. Czynsz wymieniony w § 2 Najemca zobowiązany jest płacić Wynajmującemu z 

góry w terminie  do 10  dnia miesiąca na rachunek: 

Bank BPH S.A. Oddział w Kielcach Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 4, 25 – 519 
Kielce nr 59 1060 0076 0000 3200 0016 3476  

  

3. W przypadku opóźnienia w zapłacie należności określonej w pkt. 1 Najemca 

zobowiązany będzie do zapłaty odsetek ustawowych. 

4. Miesięczne opłaty eksploatacyjne,  o których mowa w § 2 ust. 2 Najemca będzie 

płacił za dany miesiąc  na podstawie faktury otrzymanej od Wynajmującego w 

terminie 7 dni od jej otrzymania na rachunek wskazany w pkt. 2, z ustawowymi 

odsetkami w przypadku uchybienia terminowi płatności.  

5. Najemca upoważnia Wynajmującego do wystawienia faktur bez jego podpisu. 

6. W razie powstania zaległości  w zapłacie zobowiązań w kwocie odpowiadającej 2 

okresom płatności Wynajmujący może rozwiązać umowę bez zachowania terminów 
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wypowiedzenia, po uprzednim wezwaniu Najemcy do zapłaty zaległości w terminie 

30 dni. 

7. W przypadku korzystania z lokalu po rozwiązaniu umowy najmu lub po jej 

wygaśnięciu Najemca zobowiązuje się płacić Wynajmującemu za każdy rozpoczęty 

miesiąc użytkowania lokalu bez tytułu prawnego wynagrodzenie stanowiące 

dwukrotność czynszu najmu, oraz opłat eksploatacyjnych w obowiązującej 

wysokości. 

 

§ 5 

1. Wszelkie obowiązki wynikające z tytułu prowadzenia w przedmiocie najmu 

działalności gospodarczej, w tym przestrzeganie przepisów bhp, sanitarnych, 

ochrony p. poż. oraz zaleceń kontrolnych oraz ubezpieczenia spoczywają na 

Najemcy. 

2. Najemcę obciążają nakłady związane ze zwykłym korzystaniem z lokalu w 

szczególności: malowanie ścian, uzupełnienie ceramicznych wykładzin ściennych i 

podłogowych, drobne naprawy instalacji i urządzeń oraz dokonywanie pomiaru 

instalacji elektrycznej i przeglądów instalacji wodno – kanalizacyjnej, a także 

wentylacyjnej.  

3. Nakłady poniesione przez Najemcę na modernizację lokalu stają się nieodpłatnie 

własnością Wynajmującego niezależnie do terminu i przyczyn rozwiązania umowy. 

4. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do kontroli przedmiotu najmu. 

 

 

§ 6 

1. Najemca ma obowiązek zapewnić przestrzeganie porządku przez użytkowników 

lokalu, dbać o niezakłócanie przez tych użytkowników imprez organizowanych 

przez Wynajmującego, a także współdziałać z Wynajmującym w zakresie obsługi 

imprez organizowanych przez niego.  

2. Najemca ma obowiązek zabezpieczyć należące do niego mienie znajdujące się w 

zajmowanych pomieszczeniach.  
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3. Wszelką odpowiedzialność za mienie Najemcy lub mienie osób przebywających w 

lokalu objętym umową, a także odpowiedzialność za szkody i uszczerbek na 

zdrowiu osób korzystających z lokalu ponosi Najemca. 

 

§ 7 

Wynajmujący nie wyraża zgody na oddanie przedmiotu najmu osobie trzeciej w całości 

lub w części w podnajem lub do bezpłatnego używania, pod rygorem rozwiązania 

umowy najmu bez wypowiedzenia. 

  

§ 8. 

1. Tytułem zabezpieczenia roszczeń Wynajmującego o zapłatę czynszu Najemca złoży 

na rachunek bankowy Wynajmującego wskazany w § 4 ust. 2 kaucję w postaci 

gotówki w kwocie ................................................ odpowiadającą wysokości czynszu 

brutto za 3 miesiące. 

2. Kaucja, o której mowa w pkt. 1 zostanie złożona przez Najemcę w terminie 7 dni od 

podpisania umowy. 

 

§ 9. 

Wynajmującemu służy prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, w 

przypadku, kiedy po pisemnym upomnieniu Najemca w dalszym ciągu narusza 

postanowienia niniejszej umowy oraz warunki najmu, a w szczególności  w razie:  

a) samowolnej przebudowy lokalu przez Najemcę 

b) zmiany przez Najemcę przeznaczenia lokalu 

c) braku dbałości Najemcy o stan techniczny lokalu 

d) odmowy zapłaty czynszu lub opłat eksploatacyjnych podwyższonych zgodnie z 

zasadami wskazanymi w niniejszej umowie 

e) nie złożenia w terminie  kaucji, o której mowa w § 8 niniejszej umowy 
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§ 10 

Umowa niniejsza zostaje zawarta na okres 5 lat, od dnia ............................................. 

roku do dnia ...................................................... roku. 

 

§ 11 

1. Po zakończeniu najmu Najemca zobowiązany jest zwrócić lokal Wynajmującemu w 

stanie niepogorszonym. Najemca nie ponosi odpowiedzialności za zużycie lokalu  

będące  następstwem prawidłowego użytkowania. 

2. Na okoliczność przekazania lokalu Wynajmującemu po zakończeniu najmu strony 

sporządzą protokół odbioru lokalu. 

 

§ 12 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy, poza podwyżką czynszu i opłat eksploatacyjnych 

na zasadach określonych w § 3 umowy, wymagają formy pisemnego aneksu. 

 

§ 13 

Sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikłych na tle wykonywania 

postanowień niniejszej umowy jest Sąd siedziby Wynajmującego. 

 

§ 14 

Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których 

dwa otrzymuje Wynajmujący a jeden Najemca. 

 

§ 15 

Integralną częścią niniejszej umowy są szczegółowe warunki najmu określone w 

załączniku nr 1. 

 

 

WYNAJMUJĄCY         NAJEMCA  
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