
 
 

 
 
 
 

Prezydent Miasta Radomia 
Ogłasza Konkurs 

na najem pomieszczenia handlowo - usługowego 
w budynku Urz ędu Miejskiego w Radomiu przy ul. śeromskiego 53. 

 
 

 
 Do konkursu mogą przystąpić podmioty prowadzące działalność gospodarczą 
na terenie miasta Radomia.  
 
Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Urzędu Miejskiego w Radomiu,                  
ul.Kilińskiego 30, 26 - 600 Radom, I piętro,pokój nr 107. 
 
Osoby zainteresowane, mają moŜliwość obejrzenia pomieszczeń przeznaczonych  
na najem do dnia 8 lipca 2010r. w godzinach od10.00 do 12.00.  
 
 Oferenci przystępujący do konkursu winni dokonać wpłaty do kasy Urzędu 
Miejskiego /ul. Kilińskiego 30, pok. 335 – III piętro/ kaucji w wysokości 500,- zł. 
najpóźniej, do dnia 8 lipca 2010r. Kasa Urzędu czynna jest w godzinach                   
od 8.00 do 14.00. Kaucja zostanie zaliczona na poczet czynszu oferentowi, którego 
oferta będzie najkorzystniejsza. Kaucja przepada oferentowi wyłonionemu w trakcie 
konkursu, który w wyznaczonym terminie przez Zamawiającego uchyli                             
się od podpisania umowy. Oferentom, których oferty nie zostaną przyjęte, kaucja 
zostanie zwrócona w kasie Urzędu, niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu. 
 
 Jedynym kryterium oceny ofert b ędzie wysoko ść proponowanego 
miesi ęcznego czynszu za wynajem pomieszcze ń.  
W przypadku poniesienia /udokumentowanych/ nakładów finansowych 
podwyŜszających stan substancji trwałej pomieszczeń, istnieje moŜliwość odliczenia 
ich od czynszu, na podstawie przedłoŜonych faktur. 
Umowa na wynajem pomieszczenia zostanie zawarta na okres 3 lat z moŜliwością 
dalszego przedłuŜenia. 
 
 Oferty nale Ŝy składa ć w siedzibie Urz ędu Miejskiego w Radomiu,  
w Biurze Administracyjno - Gospodarczym pokój: nr 1 07 /wejście  
od ul. Kili ńskiego 30, I pi ętro/ do dnia 9 lipca 2010r., do godz. 10.00.  
 
Otwarcie ofert nast ąpi dnia 9 lipca 2010r. o godz.10 30. 
 
Prezydent Miasta Radomia zastrzega sobie prawo uniewaŜnienia konkursu bez 
podania przyczyny. 
 
         
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

R E G U L A M I N 
konkursu na najem pomieszczenia handlowo - usługowe go 

w budynku Urz ędu Miejskiego w Radomiu przy ul. śeromskiego 53. 

 
1.Do przedmiotowego konkursu przystępuje się poprzez złoŜenie oferty. 
 
2.Oferty mogą składać wszystkie zainteresowane podmioty prowadzące działalność 
gospodarczą na terenie miasta Radomia. 
 
3. Oferta winna zawierać: 
     - stawkę czynszu za 1 m2 nie mniejszą niŜ 21,00 zł netto tj.  brutto 25,62 zł,  

- aktualny dokument określający status prawny tj. wyciąg z właściwego rejestru 
sądowego lub urzędu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeŜeli 
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji 
działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert, 

- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz     
właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, Ŝe oferent nie zalega       
z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub 
społeczne, lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niŜ                       
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 

- potwierdzenie dokonanej wpłaty kaucji, 
     - propozycje prowadzenia działalności zgodnie z obowiązującymi w tym 

zakresie przepisami,   
     - zakres przewidywanych usług, 

- zakres planowanych usług, 
- podpisany na kaŜdej stronie projekt umowy najmu przez osobę upowaŜnioną  

do występowania w imieniu firmy, którą reprezentuje. 
 
4. Kserokopie dokumentów winny być potwierdzone przez osobę upowaŜnioną  

 do występowania w imieniu firmy. 
 
5. Ofertę naleŜy złoŜyć w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie, bez oznaczeń 

wskazujących na oferenta, z napisem „Oferta na najem pomieszczenia handlowo – 
usługowego w budynku Urzędu Miejskiego w Radomiu przy ul.śeromskiego 53”. 
Oferty przesyłane pocztą, naleŜy dodatkowo opatrzyć adresem – ul.Kilińskiego 30, 
26-600 Radom,  Biuro Administracyjno - Gospodarcze. Oznaczenie koperty nazwą  
i adresem oferenta będzie podstawą do odrzucenia oferty bez jej rozpatrywania. 

 
6. Brak, któregokolwiek z dokumentów wymienionych w punkcie 3, będzie podstawą 

do odrzucenia oferty. 
 
7. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŜeniem oferty. 
 
 



 
 

 
 
 
 

8. Oferty naleŜy składać w siedzibie Zamawiającego w  Biurze Administracyjno - 
gospodarczym, pokój nr 107, /wejście od ul. Kilińskiego 30- I piętro/  
do 9 lipca 2010r. do godz. 10.00. 

 
9. Otwarcie ofert nastąpi w pokoju 107 /wejście od ul. Kilińskiego 30 - I piętro  

w dniu 9 lipca 2010r. o godz. 10 30. 
 
10. Komisja powołana przez Prezydenta Miasta Radomia wybierze najkorzystniejszą 

ofertę, gdzie jedynym kryterium będzie wysokość oferowanego miesięcznego 
czynszu. 

 
11. O rozstrzygnięciu konkursu oferenci zostaną powiadomieni w formie pisemnej. 
 
12. Warunki współpracy z podmiotem wyłonionym w drodze konkursu zostały 
określone w projekcie umowy, który stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. 
 
13. Prezydent Miasta Radomia zastrzega sobie prawo uniewaŜnienia konkursu bez 
podania przyczyny. 

 
  
 
 
 
 
     zatwierdził: ...................................... ................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

UMOWA  NAJMU 
 
Zawarta w dniu ……………………………. 2010r. w Radomiu pomiędzy: 
Gminą Mista Radomia, reprezentowaną przez: 
Pana Andrzeja Kosztowniaka - Prezydenta Miasta Radomia, 
zwaną dalej  „Wynajmuj ącym”  
 

a 
 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
reprezentowanym przez: 
 
………………………………………………………………………………………………… 
zwanym dalej „Najemcą” 
 

§ 1 
Wynajmujący oświadcza, Ŝe posiada prawo do dysponowania nieruchomością zabudowaną 
zlokalizowaną w Radomiu przy ulicy śeromskiego 53, obręb Śródmieście 1, oznaczoną 
w ewidencji gruntów jako działki nr 47/5, 47/7, 47/9, 47/10, 47/12, 47/13 i 47/14 
o powierzchni ogólnej 15.822 m2, dla której w Sądzie Rejonowym VI Wydział Ksiąg 
Wieczystych w Radomiu prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 50938.  
 

§ 2 
1. Przedmiotem umowy jest najem pomieszczenia handlowo - usługowego,                           

dla potrzeb……………………………………………………………..........   o łącznej 
powierzchni 22 m2.  

2. Najemca przedmiot ten przyjmuje i zobowiązuje się do jego uŜywania zgodnie 
z przeznaczeniem tj.  …………………………………………………………………....  

3. Najemca oświadcza, Ŝe znany mu jest stan techniczny przedmiotu najmu i nie wnosi 
do niego zastrzeŜeń. 

 
§ 3 

1. Najemca zobowiązany jest przestrzegać przepisów bhp, zarządzeń administracyjnych 
Wynajmującego, regulaminu porządkowego budynku oraz instrukcji 
przeciwpoŜarowych. 

2. Najemca nie moŜe bez pisemnej zgody Wynajmującego zmieniać przeznaczenia 
pomieszczeń, a takŜe ich odstępować w całości lub w części osobom trzecim. 

3. Najemca ponosi odpowiedzialność materialną za szkody powstałe w wyniku 
niedopełnienia szczególnej staranności przez swoich pracowników, bądź osoby trzecie 
przebywające w najmowanych pomieszczeniach. 

4. KaŜda adaptacja bądź przeróbka w wynajętych pomieszczeniach wymaga zgody 
Wynajmującego. 

 
§ 4 

1. Ustala się miesięczny czynsz za wynajem powierzchni wg stawki …………….. zł. za 

1 m
2
 + 22 % podatek VAT tj. razem: ………………….. zł. brutto. 

 



 
 

 
 
 
 

2. Ustalona stawka czynszu będzie ulegać zmianie o wskaźnik inflacji, począwszy od               
1 stycznia 2011r. – waloryzacja będzie dokonywana na podstawie pisemnego 
zawiadomienia Najemcy przez Wynajmującego, bez konieczności zawierania przez 
Strony aneksów do umowy 

3.  Najemca zobowiązany jest do zwrotu kosztów eksploatacji poniesionych przez 
Wynajmującego na rzecz Najemcy wynikających z uŜytkowania lokalu, 
obejmujących: energię cieplną, energię elektryczną, wywóz nieczystości stałych, wodę 
i odprowadzenie nieczystości płynnych, dozór, ubezpieczenie nieruchomości od ognia 
i innych Ŝywiołów liczonych proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni. 

4. Opłatę za obsługę centrali telefonicznej proporcjonalnie do ilości posiadanych łączy 
telefonicznych. 

5. Opłaty za rozmowy telefoniczne, abonament i obsługę centrali telefonicznej, pokrywa 
Najemca na podstawie otrzymanych faktur od Wynajmującego. 

6.Najemca zobowiązany jest do składania deklaracji na podatek od nieruchomości oraz 
uiszczania opłaty z powyŜszego tytułu. 

 
 

§ 5 
1. Wszelkie opłaty wynikające z treści umowy, Najemca będzie wpłacał na konto 

bankowe wskazane przez Wynajmującego, w oparciu o wystawione faktury za 
poszczególne usługi, w terminie 21 dni od daty wystawienia faktury. 

2. Najemca za nieterminowe regulowanie naleŜności jest zobowiązany do zapłaty 
ustawowych odsetek za zwłokę. 

 
§ 6 

1. Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas określony tj. od dnia …………….. 2010 r. 
do dnia ……………….. 2013 r. 

2. Umowa moŜe zostać rozwiązana przed terminem w kaŜdym czasie za zgoda stron. 
3. W dniu upływu umowy, Najemca obowiązany jest opuścić lokal i przekazać 

go Wynajmującemu w stanie nie pogorszonym. 
 
      § 7 
Wynajmujący ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, gdy Najemca: 

1) zalega z z zapłatą czynszu za dwa kolejne okresy płatności, po uprzednim 
zawiadomieniu w którym Wynajmujący udziela Najemcy dodatkowego terminu 
zapłaty; 

2) wykorzystuje przedmiot najmu niezgodnie z przeznaczeniem określonym w § 2 
niniejszej umowy; 

3) dokonuje modernizacji lub adaptacji przedmiotu najmu bez pisemnej zgody 
Wynajmującego; 

4) oddaje przedmiot najmu osobie trzeciej do bezpłatnego korzystania lub podnajmu bez 
zgody Wynajmującego; 

5) przedmiot najmu jest niezbędny dla potrzeb Wynajmującego; 
6) przedmiot najmu jest niezbędny dla celów inwestycyjnych słuŜących rozwojowi 

miasta, poprawie rynku pracy, 
7) przedmiot najmu został przeznaczony do sprzedaŜy, zamiany bądź innego 

rozporządzenia nieruchomością; 
8) z waŜnych przyczyn. 

 



 
 

 
 
 
 

  
§ 8 

1. W sprawach nie uregulowanych mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 
2. Spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez rzeczowo właściwy 

sąd powszechny w Radomiu. 
 

§ 9 
Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaŜności. 

 
 

§ 10 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kaŜdej ze 
stron. 

 
 
 
 
 
WYNAJMUJ ĄCY:       NAJEMCA :  
     
 
 
 
 
 
 
 


