
REGULAMIN 

nieograniczonego  przetargu  pisemnego  na  dzierżawę  terenu  pod  sezonową  działalność
gospodarczą  związaną z  prowadzeniem pola  namiotowego będącego  w trwałym zarządzie
Ośrodka  Sportu i Rekreacji w Ustce, ul. Grunwaldzka 35.

   
§ 1. 

1. Przetarg na dzierżawę terenu pola namiotowego będącego  w zarządzie Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Ustce odbywa się w formie przetargu  pisemnego nieograniczonego. 

2. Przetarg pisemny  nieograniczony ofertowy ma na celu uzyskanie najwyższej ceny.
3. Biorąc udział w przetargu uczestnik akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.

§ 2.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, osoby prawne oraz podmioty posiadające zdolność prawną,
jeżeli spełniają warunki określone w niniejszym regulaminie.

§ 3.
      1. Oferty w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach nieidentyfikujących oferenta, należy składać
          w terminie do dnia 15.03.2017 roku do godziny 15:30, w siedzibie w Ośrodku  Sportu i Rekreacji   
          w Ustce, ul. Grunwaldzka 35.
      2. Otwarcie ofert odbędzie się 16.03.2017 r. o godzinie 15:15  w siedzibie Ośrodka Sportu
          i Rekreacji w Ustce ul. Grunwaldzka 35.

§ 4.
1. Przetarg ogłasza się w internecie, na tablicy ogłoszeń Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ustce , co 

najmniej na 14 dni kalendarzowych przed wyznaczonym terminem przetargu. 
2. Komunikat o przetargu ukaże się na łamach prasy, na stronie internetowej Ośrodka Sportu              

i Rekreacji w Ustce www.osir.ustka.pl  , (BIP).
3. Ogłoszenie o przetargu powinno zawierać:

a) termin i miejsce przetargu,
b) cenę wywoławczą czynszu netto za dzierżawę,
c) wysokość wadium i termin jego wpłacenia,
d) pouczenie o skutkach uchylenia się od zawarcia umowy.

4. Uczestnicy zobowiązani są do zapłaty  wadium w wysokości 1 000,00 zł przelewem na  konto
OSiR Ustka w BS Ustka nr  33 9315 0004 0000 0882 2000 0070 przed terminem składania
ofert, tj. do dnia 10.03.2017  r.  i przedłożenia dowodu wpłaty wadium wraz z ofertą. W tytule
przelewu wadium należy podać „Przetarg na dzierżawę pola namiotowego.”

5. Przed  przystąpieniem  do  przetargu  uczestnicy  winni  zapoznać  się  w  siedzibie  Ośrodka  Sportu
i  Rekreacji  w  Ustce  lub  na  stronie  internetowej  Ośrodka  z  regulaminem przetargu  i  projektem
umowy  dzierżawy  składając  stosowne  pisemne  oświadczenie  o  zapoznaniu  się  z  ich  treścią.
Przedmiotowe oświadczenie należy dołączyć do oferty.      

6. Cena wywoławcza czynszu za dzierżawę określona jest w ogłoszeniu o przetargu.
7. Niezłożenie oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem Przetargu, Projektem Umowy Dzierżawy 

lub niedokonanie wpłaty wadium i niezałączenie w/w dokumentów do oferty skutkuje odrzuceniem 
oferty.

8. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli  chociaż jeden uczestnik przetargu
zaoferuje stawkę wyższą od stawki wywoławczej.

9. Wadium zwraca się w ciągu 3 dni roboczych po zakończeniu przetargu z zastrzeżeniem, że wadium
wniesione przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet czynszu dzierżawy.

10. Wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Miasto Ustka -  Ośrodka Sportu i  Rekreacji  w Ustce
w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy w terminie podanym
w ogłoszeniu. 

http://www.osir.ustka.pl/


11. Wygrywający przetarg zobowiązany jest do zawarcia umowy dzierżawy w terminie do dnia
31.03.2017 r. w chwili podpisania umowy wymagana jest wpłata 5000,00 zł czynszu, a do
30.06.2017 r. wpłata 10.000 zł czynszu, natomiast pozostały czynsz płatny jest do dnia
31.07.2017 r. 

12. Osoba która przetarg wygrała zobowiązana jest dostarczyć przed podpisaniem umowy kserokopie
następujących dokumentów: nadanie nr NIP, nadanie numeru REGON, zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej (wydruk z CEIDG) lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 5
1. Komisję  Przetargową  powołuje  Dyrektor  Ośrodka  Sportu  i  Rekreacji  w  Ustce  w  składzie

wyznaczonym Zarządzeniem Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji Nr 4/2016 z dnia 11.01.2016 r.
2. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 16.03.2017 r. o godzinie 15:15 w siedzibie Ośrodka  Sportu

i Rekreacji w Ustce, ul. Grunwaldzka 35.
3. Przewodniczący  komisji  przetargowej  stwierdza  liczbę  otrzymanych  ofert.  Do  przeprowadzenia

przetargu wystarczy złożenie jednej oferty.
4. Komisja przetargowa:

           a) otwiera koperty z ofertami, dokonuje szczegółowej analizy ofert, a następnie odrzuca oferty nie
           odpowiadające warunkom przetargu;
           b) wybiera najkorzystniejszą ofertę, uwzględniając oferowaną cenę,
           c) sporządza protokół z przebiegu przetargu zgodnie z ust. 5.

5. Komisja przeprowadzająca przetarg sporządza protokół z przetargu, który określa:
a) rodzaj przetargu,
b) termin i miejsce przetargu, 
c) liczbę dopuszczonych ofert do przetargu,
d) imię,  nazwisko,  adres  osoby  lub  nazwę  firmy,  adres  podmiotu,  który  przetarg  wygrał  oraz

wysokość czynszu dzierżawy osiągniętego w przetargu. 
6. Protokół  z  przeprowadzonego  przetargu  stanowi  podstawę  do  zawarcia  umowy  dzierżawy

nieruchomości.
7. Koszt uzyskania wszelkich opinii  i  uzgodnień dotyczących dzierżawionej  nieruchomości  np.  opinii

sanitarnej, itp. dzierżawca obowiązany jest załatwić we własnym zakresie i na własny koszt. 
8. Dzierżawca  zobowiązany  jest  do  zapewnienia  pełnego  zabezpieczenia  nieruchomości  przed

dewastacją i zniszczeniem w czasie trwania umowy dzierżawy oraz utrzymania jej czystości.
9. Formę oraz sposób i warunki zagospodarowania terenu należy uzgodnić z Dyrektorem

Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ustce w formie pisemnej.

§ 6
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustce zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu w każdym
czasie bez podania przyczyny  lub zakończenia przetargu bez wyboru jakiejkolwiek oferty.

                                                                                                              

                                                                                                                            DYREKTOR 
         Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ustce

                                                                                                                    Stanisław Podlewski


