
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta 
Gminy Zebrzydowice Nr SG 
0050..........................................2015
z dnia …........................  2015 r.

REGULAMIN PRZETARGU:

1.  Ogłoszenie podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń oraz zostaje  zamieszczone na stronie internetowej  Urzędu
Gminy Zebrzydowice w dniu 28.01.2015r. na okres 14 dni.

2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium przelewem w wysokości 40 zł do dnia 10.02.2015r. na
konto Urzędu Gminy Zebrzydowice:
BS Jastrzębie - Zdrój 85 8470 0001 2001 0030 4283 0011 
z dopiskiem: Wadium,  Boks UG Zebrzydowice.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet czynszu za pierwszy miesiąc, a
pozostałym uczestnikom zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż 7 dni po zakończonym przetargu.

3. Oferty należy składać do dnia 10.02.2015 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Gminy Zebrzydowice w zamkniętej kopercie z
dopiskiem: „Przetarg na najem boksu''.

Pisemna oferta powinna zawierać:
1) imię i nazwisko oraz adres oferenta albo nazwę i adres firmy oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub
inny podmiot,
2)  okres na jaki chce zawrzeć umowę najmu,
3)  proponowaną wysokość miesięcznego czynszu za najem boksu,
4) oświadczenie, że referent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
5) datę sporządzenia oferty,
6) dowód wniesionego wadium.

Oferent,  który wygrał  przetarg zostanie powiadomiony w terminie 3 dni  pisemnie lub telefonicznie o fakcie wygrania
przetargu, terminie i miejscu zawarcia umowy.

4. Opis kryteriów wyboru oferty:
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty obowiązywać będą następujące kryteria i ich wagi:

Nazwa kryterium: cena
C- Najwyższa cena czynszu – 40%

Nazwa kryterium: termin
T- Najdłuższy okres najmu - 60%

Punktacja wg wzoru matematycznego

                     cena badanej oferty
C =  ---------------------------------------------------------  x 100 x 0,4
          najwyższa cena z rozpatrywanych ofert

                     okres najmu/w miesiącach/ badanej oferty
T=  ----------------------------------------------------------------------------------  x 100 x 0,6
      najdłuższy okres najmu w miesiącach wśród badanych ofert 

 
P - Punktacja oferty            P = T+C

Wygrywa oferta, która uzyskała największą ilość punktów 

5. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylania się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy najmu.

6. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przystąpił do
przetargu.

7. Z przeprowadzonego przetargu sporządza się protokół, który stanowi podstawę do zawarcia umowy najmu.

8. Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu oraz prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert,
bez podania przyczyny.

9. Szczegółowe informacje uzyskać można w Referacie Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i
Mienia Komunalnego w biurze nr 51 na II piętrze Urzędu Gminy Zebrzydowice oraz pod numerem Tel. 32 4755 122.


