
                                     
                                                     

 
Załącznik nr 1 

 
OFERTA CENOWA 

na wynajem   50,0 m2 pomieszczenia świetlicy na działalność  Gastronomiczno    - Handlową 
w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Białymstoku 

                    

 
1. Nazwa i adres oferenta 
 
.......................................................................................................................................... 
 
2. Adres do korespondencji oraz telefon/faks: 
...............................................................................…………………………………… 
 
.......................................................................................................................................... 
 
3. PESEL: 
.......................................................................................................................................... 
 
4. REGON: 
.......................................................................................................................................... 
 
5. NIP: ................................................................................................................................... 
 
6. Oferowana cena czynszu netto  za jeden miesiąc: 
...................................................................……………………… 
 
słownie: złotych : 
...........................................................................................................................……… 
7. Załączniki do oferty: 

7.1. Dokument potwierdzający prowadzenia działalności gospodarczej 

7.2. Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu i przyjęciu tych warunków bez 

zastrzeżeń. 

 
 
 
..................................., dnia. ................................... 
 
 
 

............................................................ 
                          pieczątka i podpis osoby  

upoważnionej do złożenia oferty 



 
 

UMOWA NAJMU LOKALU 
Nr…./2018/MOS 

 
zawarta w dniu  …….2018 r. w Białymstoku pomiędzy MIASTEM BIAŁYSTOK -                    ul. 
Słonimska 1, 15-950 Białystok  NIP 966 211 72 20 w imieniu którego występuje Międzyszkolny 
Ośrodek Sportowy w Białymstoku z siedzibą w Białymstoku przy                           ul. Zwycięstwa 28, 
15-703 Białystok reprezentowany przez  
Dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego - Pawła Łucyka  
zwanym dalej "Wynajmującym", 
a 
 ........................................................................................................................  
  reprezentowanym przez: ..............................................................................   
  zwanym dalej Najemcą 

§1 
Przedmiotem najmu jest pomieszczenie o powierzchni użytkowej - 50,0 m2  wraz  
z wyposażeniem 8 stolików i 39 krzeseł (w tym 14 krzeseł typu Hoker) z przeznaczeniem na 
działalność gastronomiczno-handlową w budynku pływalni przy ul. Zwycięstwa 28  
w Białymstoku.  
 

§2 
Najemca będzie wykorzystywał przedmiot najmu zgodnie z przeznaczeniem w oparciu                   o 
następujące zasady: 

a) Otwarcie punktu gastronomicznego w godzinach dostosowanych do godzin funkcjonowania 
placówki. 

b) Utrzymanie czystości i porządku na terenie pomieszczenia oraz                                   w 
bezpośrednim jego sąsiedztwie, zgodnie z wymogami odpowiednich służb; 

c) Przestrzeganie przepisów bhp, ppoż., sanitarno-epidemiologicznych; 
d) Asortyment nie może zagrażać zdrowiu i życiu klientów i powinien spełniać określone 

przepisami prawa wymogi.  
 

§3 
1.  Umowa najmu zostaje zawarta na czas określony od dnia ……………….. 2018 r.  
     do 30. 06. 2020 r.  
2. Warunkiem zawarcia umowy jest wpłacenie  kaucji zabezpieczającej wykonanie  wynikających z 

zobowiązań finansowych, stanowiącej równowartość trzymiesięcznego czynszu w dniu zawarcia 
umowy. 

3. Kaucja może być wnoszona w pieniądzach, gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych. 
4. Kaucja podlega zwrotowi po zakończeniu obowiązywania umowy i po rozliczeniu wszystkich 

zobowiązań związanych z użytkowaniem przedmiotu najmu w terminie 7 dni od dnia 
protokolarnego przekazania przedmiotu najmu.  

5.  Umowa może być rozwiązana za miesięcznym okresem wypowiedzenia, którego termin upływa w 
ostatnim dniu miesiąca, w przypadkach: 
- przekroczenia terminu zapłaty czynszu o okres dłuższy niż 7 dni 
- konieczności wykorzystania pomieszczenia na inne niż gastronomiczne cele 

 
§4 

1. Najemca będzie płacił czynsz w wysokości: ................. zł miesięcznie, słownie: 
................................................................... zł. netto plus należny podatek VAT za wyjątkiem okresu 
przerwy wakacyjnej i innych przerw w działalności MOS w Białymstoku (w tym awarii 
technicznych); wówczas czynsz zostanie  proporcjonalnie obniżony. 
2. Czynsz obejmuje należności za zużycie wody i odprowadzanie ścieków, c.o., energię elektryczną. 
Należność za wywóz nieczystości i odpadów Najemca będzie ponosił we własnym zakresie. 
3. Faktury VAT wystawiane przez Wynajmującego będą zawierały następujące dane: 

 

 



„SPRZEDAWCA: MIASTO BIAŁYSTOK                                 

                             ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok 

                               NIP: 966-211-72-20 

WYSTAWCA:      Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w  Białymstoku 

                               ul. Zwycięstwa 28, 15-703 Białystok”. 

§5 
Wysokość czynszu najmu określonego w §4 może ulec zmianie na skutek wzrostu kosztów 
utrzymania, jednak nie więcej niż o wskaźnik inflacji ogłaszany przez GUS. Należność za najem 
Najemca uiszczać będzie na rachunek Wynajmującego  
23 1240 2890 1111 0010 3581 9193 z dołu, w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury. 
Zwłoka z zapłatą czynszu nie może przekraczać więcej niż siedem dni. W przypadku przekroczenia 
tego terminu Wynajmujący może rozwiązać umowę najmu  
z miesięcznym wypowiedzeniem. 

§6 
Wynajmujący nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ustawione urządzenia                                    i 
magazynowane materiały 

§7 
 Najemca może wykonywać prace związanych z adaptacją pomieszczenia za uprzednią zgodą 
Wynajmującego. 

§8 
Najemca odpowiada za zniszczenie sprzętu Wynajmującego spowodowane niewłaściwą eksploatacją. 

§9 
Najemca nie może bez zgody Wynajmującego zmieniać przedmiotu najmu ani oddawać go                
w całości lub części w użytkowane osobom trzecim oraz zmieniać profilu działalności. 

 
§10 

W razie naruszenia obowiązków określonych w § 7 -10 Wynajmujący może rozwiązać umowę bez 
zachowania terminu wypowiedzenia, zachowując prawo do odszkodowania. 

 
§11 

Po zakończeniu czasu trwania umowy Najemca zobowiązuje się zwrócić przedmiot umowy  w stanie 
pierwotnym, niepogorszonym ponad stopień normalnego zużycia. Nakłady poczynione przez Najemcę 
po zakończeniu umowy przechodzą nieodpłatnie na rzecz Wynajmującego. 

§12 
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej. 
 

§13 
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą miały zastosowanie  
przepisy Kodeksu Cywilnego. 

§14 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
 

    
 
 
 
 
WYNAJMUJĄCY:        NAJEMCA 

 
 

                        
     ...................................... 
        Oferent 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 

   Załącznik nr 2 
 

 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 

1. Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami przetargu określonymi                        
w ogłoszeniu o przetargu oraz regulaminem . 

 
2. Oświadczam, że akceptuję i przyjmuję tam określone warunki bez  zastrzeżeń. 
 
3. Oświadczam, że znany jest mi stan techniczny lokalu i jego wyposażenia oraz jestem 

świadomy, iż na najemcy ciąży obowiązek uzyskania opinii, zezwoleń lub decyzji 
stosownych organów w przedmiocie możliwości prowadzenia zamierzonej działalności. 

 
 
 
 
 
 
......................................, dn. ................................ 
 
 
 
 
 

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

               pieczątka i podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty 
 


