
Informacja w zakresie warunków przetargu na zawarcie umowy najmu lokalu 

użytkowego znajdującego się przy ul. Prądnickiej 69 w Krakowie, opracowana 

na podstawie Regulaminu wynajmu lokali użytkowych, nieruchomości oraz 

powierzchni reklamowych, znajdujących się w zasobach Spółdzielni 

Mieszkaniowej „Krowodrza” 

 

 

1. Organizatorem przetargu jest Spółdzielnia Mieszkaniowa Krowodrza z siedzibą 

w Krakowie, ul. Opolska 37, 31 – 274 Kraków. 

2. Organizator przetargu przeprowadzi przetarg na zawarcie umowy najmu lokalu 

użytkowego znajdującego się przy ul. Prądnickiej 69 w Krakowie, o powierzchni 

22,80 m
2
, w dniu 03 listopada 2016 r. w siedzibie Spółdzielni w Sali konferencyjnej                

o godzinie 9 00 bez udziału oferentów. 

3. Uczestnik przetargu jest obowiązany złożyć ofertę na zawarcie umowy najmu lokalu 

użytkowego w dwóch zamkniętych kopertach, z których pierwsza nie pozwala na 

identyfikację oferenta z napisem: „Przetarg na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego 

o pow. 22,80 m2, usytuowanego przy  ul. Prądnickiej 69 w Krakowie”        w terminie do 

dnia 02.11. 2016 r. do godziny 14.00  w sekretariacie Spółdzielni. 

4. Przystępujący do przetargu powinien, pod rygorem niedopuszczenia do niego, wpłacić 

na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej Krowodrza wadium, w wysokości 2 500,00 zł.  

Wadium należy wpłacić do dnia 02.11.2016 r. na konto w Banku Pocztowym ,                       

nr rachunku 89 1320 1465 2897 4071 2000 0007 lub w kasie Spółdzielni. 

5. Oferta najmu powinna zawierać: 

1) oznaczenie adresu lokalu, którego dotyczy; 

2) imię i nazwisko oraz adres zamieszkania oferenta, lub nazwę oferenta; 

3) numery PESEL, NIP i REGON, o ile dotyczy; 

4) potwierdzenie rejestracji statystycznej REGON oraz podatkowej NIP; 

5) aktualne zaświadczenie o wpisie do CEIDG albo odpis aktualny KRS; 

6) numer telefonu kontaktowego oraz osoby upoważnionego do kontaktu; 

7) pełnomocnictwo w oryginale, o ile dotyczy oraz dokumenty wykazujące umocowanie, 

8) wysokość oferowanej miesięcznej stawki czynszu za 1 m
2
 powierzchni użytkowej lokalu 

netto, wyrażonej w złotych polskich nie mniej niż 50,00 złotych (słownie: pięćdziesiąt),  

9) kserokopię dokumentu potwierdzającego wpłatę wadium; 



10) numer rachunku bankowego uczestnika przetargu, na który zwrócone zostanie wadium w 

przypadku niewybrania bądź odrzucenia złożonej oferty najmu; 

6. Oferty najmu rozpatruje Komisja Przetargowa, powołaną przez Zarząd SM „Krowodrza”. 

7. Oferta złożona w toku przetargu przestaje wiązać, gdy została wybrana inna oferta 

albo przetarg został zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert. 

8. Przetarg jest ważny, jeżeli przystąpiły do niego co najmniej dwa podmioty. 

9. Do przetargu nie dopuszcza się następujących osób: 

a. członków Komisji Przetargowej, 

b. przedstawicieli Komisji Ekonomicznej RN , Komisji GZM RN oraz przedstawicieli 

Komisji ds. Zespołu Budynków z terenu na którym są lokale, 

c. osób, którym Spółdzielnia Mieszkaniowa Krowodrza wypowiedziała umowę najmu 

lokalu użytkowego, nieruchomości lub powierzchni reklamowej, 

d. osób, będących dłużnikami Spółdzielni Mieszkaniowej Krowodrza. 

10. Przewodniczący Komisji Przetargowej po rozpoczęciu postępowania przetargowego 

dokonuje komisyjnego otwarcia ofert. 

11. Komisja Przetargowa ustala, które oferty odpowiadają warunkom określonym przez 

Spółdzielnię Mieszkaniową Krowodrza, którzy oferenci zostają dopuszczeni do udziału w 

przetargu, a następnie dokonuje ona porównania ofert i rozstrzyga przetarg wybierając 

ofertę najkorzystniejszą. 

12. W sytuacji, gdy kilku oferentów zaoferowało tę samą stawkę czynszową, Komisja 

Przetargowa wybiera oferenta lub postanawia o kontynuowania przetargu w drodze 

dodatkowych rokowań. W przypadku, gdy przetarg jest kontynuowany w drodze 

dodatkowych rokować wówczas do zawarcia umowy najmu dochodzi z oferentem, z 

którym zostały uzgodnione wszystkie postanowienia będące przedmiotem dodatkowych 

rokowań. 

13. Przy wyborze oferty najmu Komisja Przetargowa uwzględnia, w szczególności, elementy 

oferty najmu określone w ust. 5 pkt 8. 

14. Z przebiegu przetargu ofertowego Komisja Przetargowa sporządza protokół, 

uwzględniający, w szczególności: 

 1) zestawienie oferentów, którzy złożyli oferty wraz ze wskazaniem czy oferty spełniały 

warunki przetargu oraz zestawienie zaoferowanych stawek czynszowych, 

 2) imię i nazwisko, numer dowodu osobistego, adres zamieszkania wybranego oferenta lub 

inne dane oferenta wraz ze stawką czynszową za 1 m2 przedmiotu przetargu,  

 3) uzasadnienie wyboru oferty najmu,  



15. O rozstrzygnięciu przetargu lub o zamknięciu przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert 

oferenci zostają powiadomieni na stronie internetowej: smkrowodrza.pl, w terminie 

14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. 

16. Wadium wpłacone przez oferenta, którego oferta została wybrana, zostaje zaliczone na 

poczet kaucji zabezpieczającej prawidłowe wykonanie umowy. 

17. Jeżeli oferent, mimo wyboru jego oferty, uchyla się od zawarcia umowy najmu w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności, Spółdzielnia Mieszkaniowa Krowodrza może 

zachować wadium. 

18. Do zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego wymagane jest zachowanie formy pisemnej 

pod rygorem nieważności. 

19. Wydanie przedmiotu Umowy nastąpi po jej podpisaniu przez obydwie Strony oraz po 

podpisaniu protokołu zdawczo – odbiorczego w terminie uzgodnionym ze Spółdzielnią 

Mieszkaniową Krowodrza. 

 

 

 

 

 

 

 

 


