
OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH  
Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach ogłasza o rokowaniach 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 - ciastkarnię.  
Przetargi na najem wyżej wskazanego lokalu przeprowadzone w dniach 3 stycznia 
2007 roku i 31 stycznia 2007 roku zakończyły się wynikiem negatywnym.  
Wywoławcza stawka czynszu wynosi:  
- dla powierzchni przeznaczonej pod kawiarnię – 25 zł za m² (112,77 m²)  
- dla powierzchni dziedzińca i pomieszczeń zaplecza – 20 zł za m² z takim 
zastrzeżeniem, że czynsz za najem dziedzińca będzie płatny jedynie za miesiące od 
kwietnia do października (67,70 m ² i 4,40m²).  
Rokowania odbędą się w dniu 10 kwietnia 2007 roku o godz. 10.00 w siedzibie 
Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach pokój nr 83 .  
Warunkiem udziału w rokowaniach jest wpłata zaliczki pobieranej tytułem 
zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy.  
Zaliczkę w wysokości 4.000,00 zł. (słownie: cztery tysiące złotych) należy wpłacić do 
dnia 6 kwietnia 2007 roku na rachunek Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach w 
Banku BPH S.A. O/Kielce al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 4, 25-519 Kielce, nr 
konta 59 1060 0076 0000 3200 0016 3476.  
Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach na formularzu, stanowiącym załącznik nr 
1 do warunków rokowań należy złożyć do dnia 6 kwietnia 2007 roku do godz. 15,30 
w zamkniętej kopercie z napisem: "zgłoszenie udziału w rokowaniach na najem 
lokalu i dziedzińca na kawiarnię – ciastkarnię" w siedzibie Muzeum Zabawek i 
Zabawy w Kielcach pokój nr 74 (sekretariat).  
Zgłoszenie powinno zawierać:  
1) imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest 
osoba prawna,  
2) datę sporządzenia zgłoszenia,  
3) oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań oraz warunkami 
użytkowania przedmiotu najmu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,  
4) proponowaną stawkę czynszu.  
Do zgłoszenia należy dołączyć oryginały lub kopie dokumentów wskazanych w 
warunkach rokowań oraz wzorze zgłoszenia, w szczególności kopię dowodu wpłaty 
zaliczki.  
Jeżeli osoba ustalona jako najemca wymienionego lokalu, uchyli się od zawarcia 
umowy wpłacona przez nią zaliczka nie podlega zwrotowi.  
Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań 
bez ustalenia najemcy lokalu.  
Informacja o dokumentach związanych z rokowaniami:  
wzór zgłoszenia oraz warunki rokowań zamieszczone zostały na stronie internetowej 
Muzeum Zabawek i Zabawy: www.muzeumzabawek.kielce.pl  
Powyższe dokumenty można uzyskać również pocztą elektroniczną po uprzednim 
złożeniu zamówienia skierowanego na adres: poczta@muzeumzabawek.kielce.pl  
ROKOWANIA  

NA NAJEM LOKALU Z PRZEZNACZENIEM NA KAWIARNIĘ - CUKIERNIĘ  

Załączniki do zgłoszenia:  
1. kopia dowodu osobistego uczestnika rokowań lub osób uprawnionych do składania w jego 

imieniu oświadczeń woli;  

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

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


3. 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;  

4. umowa spółki - w przypadku spółki cywilnej;  

5. aktualne zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z płatnością 

podatków;  

6. umocowanie do udziału w rokowaniach ( jeżeli występuje pełnomocnik)  

7. kopia dowodu wniesienia zaliczki.  

Warunki rokowań na najem lokalu użytkowego wraz z częścią dziedzińca z 

przeznaczeniem na kawiarnię - ciastkarnię  
1. Przedmiotem rokowań jest wyłonienie najemcy 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.  

2. Rokowania przeprowadza komisja przetargowa powołana przez Dyrektora Muzeum 

Zabawek i Zabawy w Kielcach dnia 2 listopada 2006 roku w sprawie regulaminu, składu i 

trybu pracy komisji przetargowej powołanej dla rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego 

pisemnego na najem lokalu użytkowego z przeznaczeniem na kawiarnię - ciastkarnię.  

3. Rokowania są ważne jeżeli wpłynie co najmniej jedno zgłoszenie spełniające warunki 

określone w ogłoszeniu o rokowaniach.  

4. Otwarcie rokowań odbędzie się w dniu 10 kwietnia 2007 roku. o godz. 10.00 w siedzibie 

Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach przy pl. Wolności 2 w pokoju nr 83.  

5. Wywoławcza stawka czynszu wynosi: - dla powierzchni przeznaczonej pod kawiarnię – 

25 zł za m² - dla powierzchni dziedzińca i pomieszczeń zaplecza – 20 zł za m² z takim 

zastrzeżeniem, że czynsz za najem dziedzińca będzie płatny jedynie za miesiące od kwietnia 

do października.  

6. Ustala się zaliczkę w pieniądzu w wysokości 4.000,00 zł. Zaliczka winna być wpłacona 

do dnia 6 kwietnia 2007 roku do godziny 15,30 gotówką lub przelewem na rachunek 

bankowy Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach w Banku BPH S.A. O/Kielce al. 

Tysiąclecia Państwa Polskiego 4, 25-519 Kielce, nr konta 59 1060 0076 0000 3200 0016 

3476 z dopiskiem ,, rokowania- najem lokalu na kawiarnię - ciastkarnię ’’.  

7. Ogłoszenie o rokowaniach zamieszczone zostało w siedzibie organizatora, BIP oraz na 

stronie internetowej www.muzeumzabawek.kielce.pl  

8. Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach na formularzu, stanowiącym załącznik nr 1 do 

niniejszych warunków rokowań, należy składać w zamkniętych, nieprzejrzystych kopertach 

oznaczonych hasłem "zgłoszenie udziału w rokowaniach na najem lokalu i dziedzińca na 

kawiarnię – ciastkarnię" w terminie do 6 kwietnia 2007 roku do godziny 15:30 w siedzibie 

Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach pl. Wolności 2, pokój numer 74.  

9. Zgłoszenie udziału w rokowaniach winno zawierać:  

a. status prawny zgłaszającego : imię, nazwisko, dokładny adres, NIP, w przypadku osób 

prawnych firmę, adres siedziby, NIP, łącznie z odpisem z właściwego rejestru oraz 

umocowaniem do udziału w rokowaniach ( jeżeli występuje pełnomocnik),  

b. datę sporządzenia zgłoszenia,  

c. proponowaną konkretnie określoną stawkę czynszu, nie niższą niż stawka wywoławcza dla 

każdego rodzaju powierzchni,  

d. numer rachunku bankowego, na który należy zwrócić zaliczkę w przypadku nie przyjęcia 

danego zgłoszenia,  

e. oświadczenie, że uczestnik zapoznał się ze stanem prawnym i technicznym nieruchomości i 

przyjmuje go bez zastrzeżeń,  

f. oświadczenie, że uczestnik zapoznał się z warunkami rokowań, oraz warunkami 

użytkowania przedmiotu najmu i przyjmuje je bez zastrzeżeń.  

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


Do zgłoszenia należy dołączyć:  

a. kopię dowodu osobistego uczestnika rokowań lub osób uprawnionych do składania w jego 

imieniu oświadczeń woli;  

b. potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię decyzji o nadaniu numeru REGON;  

c. oryginał lub kopię potwierdzoną 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 zgłoszenia do rokowań;  

d. umowę spółki - w przypadku spółki cywilnej;  

e. aktualne zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z płatnością 

podatków;  

f. kopię dowodu wniesienia zaliczki. 1  

0. Komisja przeprowadza rokowania w obecności uczestników. Przewodniczący komisji 

otwiera rokowania i przekazuje uczestnikom rokowań informacje zawarte w ogłoszeniu o 

rokowaniach. Dokonuje się następujących czynności: - stwierdza liczbę otrzymanych 

zgłoszeń, - otwiera koperty zawierające zgłoszenia, sprawdza dane w nich zawarte, nie 

ujawniając ich treści uczestnikom, oraz sprawdza tożsamość uczestników rokowań, - 

przyjmuje wyjaśnienia lub oświadczenia zgłoszone przez uczestników rokowań, - ogłasza, 

które zgłoszenia zostały zakwalifikowane do ustnej części rokowań. - ustala termin ustnej 

części rokowań.  

11. Komisja odmawia udziału w ustnej części rokowań osobom, które nie dołączyły dowodu 

wpłaty zaliczki i których zgłoszenie: - nie odpowiada warunkom rokowań, - zostały złożone 

po wyznaczonym terminie, - nie zawierają danych wymienionych w warunkach rokowań, - są 

nieczytelne lub budzą wątpliwości co do ich treści.  

12. Ustna część rokowań odbywa się osobno z każdą z osób zakwalifikowanych do udziału 

w tej części.  

13. Dodatkowe propozycje uczestników rokowań złożone w ustnej części rokowań nie mogą 

być mniej korzystne od zawartych w pisemnym zgłoszeniu.  

14. Przedmiotem rokowań może być zarówno stawka czynszu najmu zaproponowana przez 

uczestnika dla każdej z wyodrębnionych powierzchni, jak i: - elementy przedmiotowo istotne 

umowy najmu (w tym okres umowy, sposób zapłaty czynszu oraz sposób zagospodarowania 

przedmiotu najmu) - termin i warunki zawarcia umowy - sposób zabezpieczenia interesów 

organizatora rokowań przed uchyleniem się wybranego uczestnika od zawarcia umowy.  

UWAGA: ROKOWANIOM NIE PODLEGAJĄ WARUNKI UŻYTKOWANIA 

PRZEDMIOTU NAJMU OKREŚLONE W ZAŁĄCZNIKU NR 2 DO WARUNKÓW 

ROKOWAŃ  
15. Kryterium wyboru najemcy jest zaoferowanie najwyższej stawki czynszu dla każdej z 

wyodrębnionych powierzchni oraz najkorzystniejszych dla organizatora warunków 

zagospodarowania przedmiotu najmu.  

16. Po przeprowadzeniu ustnej części rokowań komisja ustala najemcę lub stwierdza, że 

rokowania nie doszły do skutku.  

17. W przypadku złożenia przez uczestników równorzędnych propozycji komisja może 

zorganizować dodatkowe ustne rokowania z tymi osobami.  

18. Komisja z przeprowadzonych rokowań sporządza protokół z którego treści wynikają 

informacje o:  

- terminie i miejscu rokowań,  

- oznaczeniu przedmiotu najmu,  

- wyjaśnieniach i oświadczeniach złożonych przez oferentów,  

- osobach dopuszczonych i niedopuszczonych do uczestnictwa w rokowaniach wraz z 

uzasadnieniem,  

- wywoławczej stawce czynszu i najwyższej oferowanej stawce w rokowaniach, a także 



pozostałych warunkach użytkowania przedmiotu najmu przedstawionych przez każdego z 

uczestników rokowań wraz z uzasadnieniem wyboru najemcy, który zaproponował najwyższą 

stawkę czynszu najmu dla każdej z wyodrębnionych powierzchni i najkorzystniejsze warunki 

najmu, albo o niewybraniu najemcy,  

- imieniu, nazwisku i adresie albo nazwie lub firmie oraz siedzibie osoby wyłonionej w 

rokowaniach jako nabywcy nieruchomości,  

- imionach i nazwiskach przewodniczącego i członków komisji przetargowej,  

- uzasadnieniu rozstrzygnięć podjętych przez komisję,  

- dacie sporządzenia protokołu.  

19. Rokowania uważa się za zamknięte z chwilą podpisania protokołu. Protokół podpisują 

przewodniczący i członkowie komisji oraz osoba ustalona jako najemca nieruchomości.  

20. Rokowania uważa się za zakończone wynikiem negatywnym, jeżeli nikt nie przystąpił do 

rokowań lub żaden z uczestników rokowań nie zaoferował ceny wywoławczej.  

21. Protokół z przeprowadzonych rokowań sporządza się w dwóch jednobrzmiących 

egzemplarzach, z których jeden otrzymuje osoba ustalona jako najemca lokalu, a drugi 

pozostaje w aktach sprawy.  

22. Przewodniczący komisji zawiadamia ustnie uczestników rokowań o wyniku rokowań 

bezpośrednio po ich zamknięciu.  

23. Muzeum Zabawek i Zabawy zastrzega sobie prawo do zamknięcia rokowań bez wybrania 

najemcy nieruchomości.  

24. Zaliczkę wpłaconą przez nabywcę zalicza się na poczet czynszu najmu a zaliczki 

wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się tym osobom niezwłocznie po odwołaniu lub 

zamknięciu rokowań nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia 

rokowań na rachunki bankowe wskazane przez te osoby.  

25. Organizator rokowań zawiadomi osobę ustaloną jako najemcę lokalu o miejscu i terminie 

zawarcia umowy najmu.  

26. Jeżeli osoba ustalona jako najemca lokalu nie stawi się w wyznaczonym miejscu i 

terminie do zawarcia umowy najmu, odstępuje się od umowy a wpłacona zaliczka nie podlega 

zwrotowi.  

27. W sprawach dotyczących przebiegu rokowań nie wynikających z niniejszych 

warunków decyduje Przewodniczący Komisji Przetargowej.  
 

Załączniki:  
- zał. nr 1: formularz zgłoszenia do rokowań  

- zał. nr 2: warunki użytkowania przedmiotu najmu  

 

* Jako dowody wpłaty zaliczki dopuszcza się:  

1. Oryginał dowodu wpłaty zaliczki z oryginalną pieczątką banku lub Poczty Polskiej.  

2. Kopię przelewu bankowego, potwierdzoną przez bank, lub potwierdzenie wpłaty w kasie 

Muzeum .  

3. Zaświadczenie wydane i potwierdzone przez bank pieczęcią banku, że zgłaszający dokonał 

przelewu określonej kwoty zaliczki na konto Muzeum Zabawek i Zabawy.  

Inne dokumenty nie zostaną dopuszczone do przetargu jako dowody wpłaty zaliczki.  

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA DO ROKOWAŃ  
..............................................................................................  

( Imię i Nazwisko lub nazwa/firma Oferenta) .  

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

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

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



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

(adres zamieszkania/siedziby Oferenta)  

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

(miejsce na pieczęć Oferenta) ( telefon kontaktowy)  

numer NIP .............................................................................  

Zgłoszenie udziału w rokowaniach na najem lokalu Muzeum Zabawek i Zabawy w 

Kielcach  

z przeznaczeniem na kawiarnię - ciastkarnię  
Miejscowość..................................., data.............................  

W odpowiedzi na ogłoszenie zgłaszam swój udział w rokowaniach na najem lokalu 

użytkowego wraz z częścią dziedzińca Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach.  

Oferowana stawka czynszu za jeden metr kwadratowy wynosi BRUTTO:  

- dla pomieszczeń przeznaczonych pod kawiarnię: ................ zł (słownie: 

................................................................................. złotych).  

- dla powierzchni dziedzińca i pomieszczeń zaplecza: .............. zł (słownie: 

................................................................................ złotych).  
1. Oświadczam że zapoznałem się z warunkami rokowań i przyjmuję te warunki bez 

zastrzeżeń.  

2. Oświadczam, że przypadku wyboru mojej oferty jako najkorzystniejszej zawrę z Muzeum 

Zabawek i Zabawy w Kielcach umowę najmu z na warunkach określonych w niniejszym 

zgłoszeniu i uzgodnionych w toku rokowań, oraz zgodnie z warunkami użytkowania 

przedmiotu najmu stanowiącymi załącznik nr 2 do warunków rokowań.  

3. Oświadczam, że zapoznałem się ze stanem technicznym budynku oraz warunkami 

użytkowania lokalu, które stanowią załącznik do warunków rokowań.  

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

Zabawy w Kielcach w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rokowań, przy zachowaniu 

zasady jawności postępowania,  

5. Wpłaconą przeze mnie zaliczkę proszę zwrócić na rachunek bankowy w 

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

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

................................ (Podpis Oferenta lub osoby/osób uprawnionych do jego 

reprezentowania )  
 

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 muzealną Galeria 

Dziecięca "ABRAKADABRA" w formach i czasie określonym przez Wynajmującego;  

7. Praca Galerii wskazanej w pkt. 7 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; 1  

2. 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.  

 


