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WARUNKI PRZETARGU 
 
 

Dotyczy:  

 Pisemnego przetargu konkursu ofert ogłoszonego przez: 

  

 Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Sanoku 

 ul. Stróżowska 16, 38-500 Sanok 

 

 

na:  

„Dzier żawę lokalu użytkowego (Stacji Kontroli Pojazdów) znajdującego się w budynku 

„D” Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji w Sanoku” 

 

 
 
 

Termin realizacji: 
   6 lat od podpisania umowy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Sanoku 
ul. Stróżowska 16 
38-500 Sanok 
 

Zaprasza do udziału w pisemnym przetargu konkursu ofert na wydzierżawienie na okres 6 lat 
lokalu użytkowego (Stacji Kontroli Pojazdów) znajdującego się w budynku „D” Regionalnego 
Centrum Rozwoju Edukacji w Sanoku przy ul. Stróżowskiej 15 (działka nr 2221/7, KW 
nr KS1S/00062907/0).  
Przedmiotem dzierżawy jest lokal użytkowy o pow. 69,1 m2 oraz pomieszczenia dodatkowe 
(biuro z dostępem do toalety) o pow. 15,6 m2. Lokal wyposażony jest w następujące instalacje: 
elektryczną, wodno-kanalizacyjną i centralnego ogrzewania oraz urządzenia zgodnie z wykazem 
w załączniku nr 1. 
Budynek jest własnością Powiatu Sanockiego, znajduje się w trwałym zarządzie Regionalnego 
Centrum Rozwoju Edukacji w Sanoku, a część przewidziana do dzierżawy przeznaczone jest na 
działalność Stacji Kontroli Pojazdów. 
W ramach umowy dzierżawy przewiduje się możliwość korzystania z drogi dojazdowej oraz 
stanowisk parkingowych. 
Ogłoszenie o przetargu zostało opublikowane na tablicy ogłoszeń RCRE i na stronie 
internetowej rcre@wp.pl w dniu 24 października 2017r.  

I. PRZEDMIOT KONKURSU 
1. Przedmiotem przetargu jest: 
miesięczna wysokość czynszu dzierżawy lokalu użytkowego (Stacji Kontroli Pojazdów) 
z biurem znajdującego się w budynku „D” Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji w Sanoku 
o łącznej powierzchni użytkowej 84,7 m2 
2. Zakres zobowiązań Dzierżawcy w zakresie prowadzonej działalności: 

1) Opis czynności związanych z prowadzeniem SKP: 
a) prowadzenie SKP zgodnie z obowiązującymi przepisami regulującymi tego typu działalność 
b) prawidłowe administrowanie lokalem 
c) utrzymywanie należytego stanu technicznego lokalu i urządzeń w nim się znajdujących 
d) utrzymywanie czystości w lokalu oraz jego najbliższym otoczeniu z uwzględnieniem dojść do 

lokalu i parkingu 
2) Na dzierżawcy będzie ciążył obowiązek uiszczania podatku od nieruchomości  
3) Nakłady poniesione na nieruchomość polegające na zakupie urządzeń, przyrządów oraz innego 

wyposażenia stacji nie podlegają rozliczeniu w ramach umowy dzierżawy. Rozliczeniu nie 
podlegają również koszty związane bezpośrednio z podniesieniem wartości nieruchomości.  

4) Dzierżawca nie może przelewać w całości lub części uprawnień wynikających z umowy 
dzierżawy na rzecz osób trzecich bez zgody Wydzierżawiającego. W razie naruszenia 
powyższego obowiązku umowa zostanie rozwiązana bez zachowania terminów wypowiedzenia. 

5)  Dzierżawca ma obowiązek nieodpłatnego udostępnienia pomieszczeń Stacji Kontroli Pojazdów 
wraz z całym wyposażeniem w celu prowadzenia zajęć praktycznych przez nauczycieli RCRE. 
Pomieszczenie udostępnione będzie codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 
do 1700 (zgodnie z harmonogramem zajęć praktycznych ustalonym na poszczególne lata 
szkolne)  

3. Okres trwania dzierżawy 6 lat od podpisania umowy 
4. Umowa dzierżawy Szczegółowy zakres zobowiązań stron zawiera 

formularz umowy stanowiący załącznik nr 2 
do niniejszych warunków konkursowych 



5. Termin złożenia ofert przetargowych 30.10.2017r. do godz. 10.00 
6. Miejsce złożenia ofert  Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji 

w Sanoku, ul. Stróżowska 16, 38-500 Sanok, 
budynek „A” pok. 11 (sekretariat) 

7. Termin otwarcia ofert 30.10.2017r. godz. 10.30 
8. Cena wstępna do konkursu 500,00 złotych netto 
9. Informacje Wszelkie informacje dotyczące przedmiotu 

przetargu udziela Pan Wacław Żuchowski (tel. 
512370202) 

10. Wizja lokalna Oferent zobowiązany jest dokonać wizji 
lokalnej w miejscu realizacji przedmiotu 
zamówienia w obecności upoważnionego 
pracownika RCRE. Oferenci mogą dokonywać 
wizji po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu 
terminu z dyrektorem lub wicedyrektorem 
RCRE.  

II. WYMAGANE DOKUMENTY 
a) formularz oferty  będący złącznikiem do niniejszego ogłoszenia (załącznik nr 3) 
b) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do 
ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert. 

c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Oferent 
nie zalega z opłacaniem podatków i opłat z tytułu prowadzonej działalności lub zaświadczenie, że 
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem 
opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie  w całości wykonania decyzji właściwego organu  - wystawione nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

Wymagane dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za 
zgodność z oryginałem. Poświadczenie kserokopii może zostać dokonane przez urząd wystawiający 
dokument, notariusza lub osobę upoważnioną do podpisywania oferty. 

 
Do przetargu mogą przystąpić osoby lub firma prowadzące działalność gospodarczą w branży 
samochodowej przez co najmniej rok licząc od daty składania ofert. 
 
 
 
 

……………………………………. 
(podpis i pieczątka firmy) 

 
 



Załącznik nr 1 

 
 

Wykaz urządzeń 
Stacji Kontroli Pojazdów 

 
 

Lp. Sprzęt Ilo ść Rok produkcji 

1.  

Linia diagnostyczna  
- rolkowe stanowisko bhp do 
badania hamulców, typ BDE 2005 
w wersji dzielonej, 
- miernik nacisku na pedał 
hamulca, typ PD-2, 
- płyta do kontroli ustawienia 
zbieżności kół, typ SSP 2000 

1 2000r. 

2.  Rolki do badań motocykli 1 2000r. 

3.  
Przyrząd do pomiaru i regulacji 
ciśnienia powietrza w ogumieniu 
PRFESJONAL 

1 2000r. 

4.  
Przyrząd do pomiaru ustawiania i 
światłości świateł pojazdu 
TECHNIK 2400D 

1 2003r. 

5.  
Miernik poziomu dźwięku AS-
200 

1 2003r. 

6.  
Wieloskładnikowy analizator 
spalin silników o zapłonie 
iskrowym AVL DiGaz 465 

1 1996r. 

7.  
Przyrząd do kontroli złącza 
elektrycznego pojazd - przyczepa 
AMX 700/R 

1 2000r. 

8.  
Urządzenie do wymuszania 
szarpnięć kołami jezdnymi 
pojazdu US-351 

1 1998r. 

9.  
Indywidualny wyciąg spalin 
WPW1/E220 ALAN/Z 

1 1999r. 

10.  
Lokalizator nieszczelności 
gazowych GAS TRACER GT2x 

1 2006r. 

11.  
Opóźniomierz Braketest LWS-
2/MC 

1 2006r. 

12.  
Detektor  Gazów ALPA-Uni-Gaz 
(czujnik LPG) 

1  

13.  
Detektor  Gazów ALPA-Uni-Gaz 
(czujnik nadmiernego stężenia 
gazów) 

1  

14.  
Detektor  Gazów ALPA-Uni-Gaz 
(czujnik NG) 

1  



 
Załącznik nr 2 

 
UMOWA DZIERŻAWY  

(projekt umowy) 
 
Zawarta w dniu  ………………………. w  Sanoku pomiędzy  

Regionalnym Centrum Rozwoju Edukacji w Sanoku z siedzibą w Sanoku, ul. Stróżowska 16,  

reprezentowanym przez Wacława Żuchowskiego – Dyrektora RCRE, 

zwanym dalej Wydzierżawiającym 

a ……………………………………………………………………………………………,  

reprezentowanym przez  

………………………………………….., 

zwanym dalej Dzierżawcą o następującej treści. 

 
§1 

Wydzierżawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością położoną w Sanoku 
przy ul. Stróżowskiej 15, oznaczonej jako budynek „D”, wynikającą z tytułu trwałego zarządu. 
 

§2 
1. Wydzierżawiający oddaje w dzierżawę Dzierżawcy w budynku określonym w §1 pomieszczenie 

Stacji Kontroli Pojazdów (SKP) z pomieszczeniem biurowym o łącznej powierzchni ok. 84,7 m2 wraz 
ze sprzętem znajdującym się na wyposażeniu SKP wykazanym szczegółowo w załączniku nr 1 do 
powyższej umowy. 

2. Wydzierżawiający zapewnia najemcy swobodny dostęp do przedmiotu najmu w dniach od 
poniedziałku do soboty w godzinach: 700 – 1800 z wyłączeniem niedziel i dni świątecznych. 

3. Dzierżawca ma obowiązek nieodpłatnego udostępnienia pomieszczeń Stacji Kontroli Pojazdów wraz 
z całym wyposażeniem w celu prowadzenia zajęć praktycznych przez nauczycieli RCRE. 
Pomieszczenie udostępnione będzie codziennie od poniedziałku do piątku, w godzinach od 700 do 1700 

(zgodnie z harmonogramem zajęć praktycznych ustalonym na poszczególne lata szkolne)  
4. Wydzierżawiający zapewnia, że nikt poza Dierżawcą nie będzie posiadał kluczy do wynajętych przez 

niego pomieszczeń. 
 

§3 
Przedmiot dzierżawy wykorzystywany będzie przez Dzierżawcę na cele prowadzenia Stacji Kontroli 
Pojazdów. 
 

§4 
Na budynku, o którym mowa w §1 niniejszej umowy mogą być wywieszona tablica informacyjna 
Dzierżawcy. 
 

§5 
1. Dzierżawca płacić będzie Wydzierżawiającemy czynsz najmu w wysokości ……….. złotych netto.  
2. Kwota czynszu zawiera koszt mediów (tj. woda, prąd, ogrzewanie) 

 
§6 

1. Dzierżawca zobowiązuje się pokryć koszty związane z obsługą, eksploatacją i konserwacją sprzętu 
i innymi czynnościami niezbędnymi do poprawnego funkcjonowania wyposażenia SKP na własny 
koszt. 

2. Dzierżawca zobowiązuje się do doposażenia SKP wynikającego ze zmian przepisów regulujących 
działalność SKP. Po zakończeniu umowy zakupiony sprzęt zostanie bezpłatnie przekazany w formie 
darowizny na rzecz RCRE (umowa darowizny). 



3. Dzierżawca udostępnia SKP wraz z wyposażeniem do prowadzenia zajęć edukacyjnych 
wg harmonogramu przedstawionego przez wynajmującego.  

 
§7 

1. Czynsz płatny będzie na podstawie faktury wystawionej przez Wydzierżawiającego na rachunek 
bankowy wskazany na fakturze. 

2. Termin płatności zostaje ustalony na 14 dni od dnia wystawienia rachunku. 
 

§8 
1. Dzierżawione pomieszczenia użytkowane będą przez Dzierżawcę bez prawa dokonywania istotnych 

zmian w ich substancji. 
2. Ewentualne planowane adaptacje powinny być każdorazowo uzgadniane z Wydzierżawiającym. 
3. Dzierżawca nie ma prawa oddawania przedmiotu dzierżawy osobom trzecim. 
 

§9 
1. Dzierżawca zobowiązuje się używać dzierżawione pomieszczenia w sposób odpowiadający ich 

przeznaczeniu i przy przestrzeganiu norm i przepisów prawa w zakresie ochrony p-poż., bhp oraz 
ochrony mienia. 

2. Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzania okresowych kontroli dzierżawionych 
pomieszczeń przy współudziale przedstawicieli Dzierżawcy. 

 
§10 

Umowa zostaje zawarta na okres sześciu lat, tj. od dnia XXXXX. do dnia XXXXXX. 
 

§11 
W czasie trwania umowy każda ze stron może ją wypowiedzieć z zachowaniem 1 – miesięcznego 
wypowiedzenia przypadającego na ostatni dzień miesiąca następującego po miesiącu, w którym 
doręczyła drugiej stronie wypowiedzenie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

§12 
Wydzierżawiający zastrzega sobie możliwość rozwiązania umowy bez zachowania terminu 
wypowiedzenia, jeżeli Dzierżawca zalega z należnym czynszem za 3 miesiące lub dopuszcza się naruszeń 
innych istotnych postanowień umowy. 
 

§13 
Po zakończeniu dzierżawy Dzierżawca obowiązany jest zwrócić wynajmowane pomieszczenia w stanie 
niepogorszonym. 
 

§14 
W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. 
 

§15 
Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

§16 
Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
 
 
 
 
................................................                                                       ................................................                           

Wydzierżawiający                                                                           Dzierżawca 
 
 

  



Załącznik nr 3 
 

 
 
 
_____________________________ 
       (Pieczęć Oferenta) 
 

 

FORMULARZ OFERTY 

 
na dzierżawę lokalu użytkowego (Stacji Kontroli Pojazdów) znajdującego się w budynku 

„D” Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji w Sanoku 
 
 
 

Oferujemy miesięczny czynsz dzierżawy w wysokości:  

 ______________________________zł                   

(słownie: ____________________________________________________________________ zł). 

 

Jednocześnie oświadczamy, że: 

1. Zapoznaliśmy się z ogłoszeniem o pisemnym przetargu konkursu ofert oraz szczegółowymi 
warunkami dzierżawy określonymi we wzorze umowy na dzierżawę lokalu użytkowego (Stacji 
Kontroli Pojazdów) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń. Dokonaliśmy wizji lokalnej przedmiotu 
zamówienia oraz zdobyliśmy wszelkie konieczne informacje do przygotowania oferty.  

2. Oświadczamy, że projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku 
przyznania nam dzierżawy, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach, w miejscu 
i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

5. Załącznikami do niniejszej oferty są: 

(1) ____________________________________ 

(2) ____________________________________ 

(3) ____________________________________ 

(4) ____________________________________ 

(5) ____________________________________ 

 

 

 

………………………………...               ………………………………………………... 

(Miejsce, data)                                                                                               (pieczęcie i podpisy Osób Uprawnionych) 
 
 


