
ZARZ1\DZENIE Nr 3t;.;to NII/16 
PREZYDENTA MIASTA LODZI 

z dnia 4 kwietnia 2016 r. 

w sprawie regulaminow przetargow oraz ustalenia skladow komisji przetargowycb. 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie gminnym 
(Dz. U. z 2015 r. poz. poz. 1515 i 1890) oraz § 9 ust. 1 pkt 2 uchwaly Nr XII186/07 Rady 
Miejskiej w Lodzi z dnia 16 maja 2007 r. w sprawie zasad gospodarowania lokalami 
uzytkowymi (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego z 2014 r. poz. 3037), zmienionej uchwahtNr IV/54115 
Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 14 stycznia 2015 r. (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego poz. 250) 

zarz~dzam, co nastfpuje: 

§ 1. Zatwierdzam regulaminy: 
1) publicznego przetargu ustnego (licytacji) na wysokosc miesi~cznej stawki czynszu najmu 

za 1 m2 powierzchni uzytkowej lokalu uZytkowego, stanowi'lcy za1'lcznik Nr 1 
do niniej szego zarz'ldzenia; 

2) publicznego przetargu ~isemnego (konkursu ofert) na wysokosc miesi~cznej stawki 
czynszu najmu za 1 m powierzchni uzytkowej lokalu uzytkowego oraz spos6b jego 
zagospodarowania, stanowi'lcy za1'lcznik Nr 2 do niniejszego zarz'ldzenia; 

3) publicznego przetargu pisemnego (konkursu o fert) , na wysokosc miesi~cznej stawki 
czynszu najmu za 1 m2 powierzchni uzytkowej lokali uzytkowych pod nazw'l Lokale dla 
kreatywnych - w ramach wyznaczonego przez organizatora sposobu ich zagospodarowania, 
usytuowanych w budynkach polozonych w Lodzi w obr~bie alei: Kosciuszki, Mickiewicza, 
Pilsudskiego, ulic: Sienkiewicza, Narutowicza, Wschodniej, Pomorskiej, Legion6w, 
Zachodniej i Placu Wolnosci, stanowi'lcy za1'lcznik Nr 3 do niniejszego zarz'ldzenia. 

§ 2. 1. Powoluj~ Komisj~ Przetargow'l do przeprowadzania i rozstrzygania publicznego 
przetargu ustnego (licytacji) na wysokosc miesi~cznej stawki czynszu najmu za 1 m2 

powierzchni uzytkowej lokalu uzytkowego, zwan'l dalej Komisj'l przetargu ustnego, 
w skladzie: 
1) Przewodnicz'lcy 

2-3) Czlonkowie: 

Dyrektor Zarz'ldu 
wskazana; 

Lokali Miejskich, b'ldz osoba przez mega 

Radny z Komisji Rozwoju i Dzialalnosci Gospodarczej Rady 
Miejskiej w Lodzi; 
przedstawiciel Biura Gospodarki Mieszkaniowej w Departamencie 
Gospodarowania Maj'ltkiem Urz~du Miasta Lodzi;, 

4) Sekretarz przedstawiciel Zarz'ldu Lokali Miejskich. 
2. Do waznosci przetargu potrzebna jest obecnosc co najmniej polowy skladu Komisji 

przetargu ustnego. 
3. Komisja przetargu ustnego przeprowadza przetarg zgodnie z regulaminem publicznego 

przetargu ustnego (licytacji) na wysokosc miesi~cznej stawki czynszu za 1 m2 powierzchni 
uzytkowej lokalu uzytkowego. 

§ 3. 1. Powoluj~ Komisj~ Przetargow'l do przeprowadzania i rozstrzygania publicznego 
przetargu pisemnego (konkursu ofert) na wysokosc miesi~cznej stawki czynszu najmu 
za 1 m2 powierzchni uzytkowej lokalu uzytkowego oraz spos6b jego zagospodarowania, zwan'l 
dalej Komisj'l przetargu pisemnego w skladzie: 
1) Przewodnicz'lcy - Dyrektor Zarz'ldu Lokali Miejskich, b'ldzjego zast~pca; 
2-6) Czlonkowie: Radny z Komisji Rozwoju i Dzialalnosci Gospodarczej Rady 

Miejskiej w Lodzi; 
Radny z Komisji Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej Rady 
Miejskiej w Lodzi; 



Dyrektor Biura Obslugi Inwestora i Wsp61pracy z Zagranic~ 

w Departamencie Prezydenta Urz~du Miasta Lodzi, b~dz jego 
zast~pca; 

Dyrektor Biura Gospodarki Mieszkaniowej w Departamencie 
Gospodarowania Maj~tkiem Urz~du Miasta Lodzi; 
Dyrektor Biura Architekta Miasta w Departamencie Architektury 
i Rozwoju Urz~du Miasta Lodzi, b~dz jego zast~pca; 

7) Sekretarz przedstawiciel Zarz~du Lokali Miejskich. 
2. W obradach Komisji przetargu pisemnego mog~ uczestniczyc z glosem doradczym 

kierownicy innych kom6rek organizacyjnych Urz~du Miasta Lodzi i miejskich jednostek 
organizacyjnych b~dz osoby przez nich wskazane w zaleznosci od charakteru i lokalizacji 
lokalu. 

3. Do waznosci przetargu potrzebna jest obecnosc co najmniej polowy skladu Komisji 
przetargu pisemnego. 

4. Komisja przetargu pisemnego rozstrzyga przetarg zgodnie z regulaminem publicznego 
przetargu pisemnego (konkursu ofert) na wysokosc miesi~cznej stawki czynszu za 1 m2 

powierzchni uzytkowej lokalu uzytkowego oraz spos6b jego zagospodarowania. 

§ 4. 1. Powoluj~ Komisj~ Przetargow~ do przeprowadzania i rozstrzygania publicznego 
przetargu pisemnego (konkursu ofert) na wysokosc miesi~cznej stawki czynszu najmu za 1 m2 

powierzchni uzytkowej lokali uzytkowych, 0 kt6rych mowa w § 1 pkt 3, w ramach 
wyznaczonego przez organizatora sposobu ich zagospodarowania, zwan~ dalej Komisj~ 
przetargu Lokale dla kreatywnych w skladzie: 
1) Przewodnicz~cy Dyrektor Zarz~du Lokali Miejskich, b~dzjego zast~pca; 
2-10) Czlonkowie: Radny z Komisji Rozwoju i Dzialalnosci Gospodarczej Rady 

Miejskiej w Lodzi; 
Radny z Komisji Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej Rady 
Miejskiej w Lodzi; 
Zast~pca Dyrektora Biura ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy 
Miasta w Departamencie Architektury i Rozwoju Urz~du Miasta 
Lodzi, b~dz osoba przez niego wskazana; 
Zast~pca Dyrektora Biura Promocji i Turystyki w Departamencie 
Komunikacji Spolecznej i Zdrowia Urz~du Miasta Lodzi, b~dz osoba 
przez niego wskazana; 
Zast~pca Dyrektora Biura Obslugi Inwestora i Wsp61pracy 
z Zagranic~ w Departamencie Prezydenta Urz~du Miasta Lodzi, 
b~dz osoba przez niego wskazana; 
Dyrektor Biura Strategii Miasta w Departamencie Architektury 
i Rozwoju Urz~du Miasta Lodzi, b~dz jego zast~pca; 
Dyrektor Wydzialu Kultury w Departamencie Komunikacji 
Spolecznej i Zdrowia Urz~du MiastaLodzi, bctdzjego zast~pca; 
przedstawiciel Wydzialu Kultury w Departamencie Komunikacji 
Spolecznej i Zdrowia Urz~du Miasta Lodzi, reprezentuj~cy Zesp61 
ds. Mecenatu Kultury; 
przedstawiciel Oddzialu Krajobrazu i Estetyki Miasta w Biurze 
Architekta Miasta w Departamencie Architektury i Rozwoju Urz~du 
Miasta Lodzi; 

11) Sekretarz przedstawiciel Zarz~du Lokali Miejskich. 

2. W obradach Komisji przetargu Lokale dla kreatywnych mog~ uczestniczyc z glosem 
doradczym kierownicy innych kom6rek organizacyjnych Urz~du Miasta Lodzi i miejskich 
jednostek organizacyjnych b~dz osoby przez nich wskazane w zaleznosci od charakteru 
i lokalizacji lokalu, jak r6wniez inne osoby zaproszone przez Przewodnicz~cego. 



3. Do waznosci przetargu potrzebna jest obecnosc co najrnniej polowy skladu Komisji 
przetargu Lokale dla kreatywnych. 

4. Komisja przetargu Lokale dla kreatywnych rozstrzyga przetarg zgodnie z regulaminem 
publicznego przetargu pisernnego (konkursu ofect) na wysokosc miesi~cznej stawki czynszu 
najrnu za 1m2 powierzchni uzytkowej lokali uZytkowych, 0 ktorych mowa w § 1 pkt 3, 
w ramach wyznaczonego przez organizatora sposobu jego zagospodarowania. 

§ 5. Wykonanie zarzlldzenia powierzam Dyrektorowi Zarzlldu Lokali Miejskich. 

§ 6. Traci moc zarzlldzenie Nr 7243NII14 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 13 paZdziemika 
2014 r. w sprawie regulaminow przetargow oraz ustalenia skladow komisji przetargowych, 
zmienione zarzlldzeniami Prezydenta Miasta Lodzi: Nr 288NII/15 z dnia 27 stycznia 2015 r., 
Nr 2068NIII15 z dnia 6 pazdziemika 2015 r. oraz Nr 2717NII/16 z dnia 25 stycznia 2016 r. 

§ 7. Zarzlldzenie wchodzi w zycie z dniem wydania. 



Za1'l.cznik Nr 1 
do zarz'l.dzenia Nr ?;2iONIII16 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia A kwietnia 2016 r. 

Regulamin puhlicznego przetargu ustnego (licytacji) na wysokosc miesi~cznej stawki 
czynszu najmu za 1 m2 powierzchni uZytkowej lokalu uZytkowego. 

§ 1. 1. Regulamin mmeJszy okresla zasady przeprowadzania pUblicznego przetargu 
ustnego (licytacji) na wysokose miesi~cznej stawki czynszu najmu za 1 m2 powierzchni 
uzytkowej lokalu uzytkowego. 

2. Organizatorem przetargu jest Zarz'l.d Lokali Miejskich. 

§ 2. Przedmiotem przetargu jest wysokose miesi~cznej stawki czynszu najmu za 1 m2 

powierzchni uzytkowej lokalu uzytkowego, bez podatku od towar6w i uslug (V A T) oraz 
podatku od nieruchomosci. 

§ 3. 1. Ogloszenie 0 przetargu publikowane jest w prasie oraz zamieszczane, 
w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicach informacyjnych organizatora przetargu, 
na co najmniej 3 tygodnie przed przewidzianym terminem przetargu. 

2. Wraz z ogloszeniem 0 przetargu organizator zamieszcza w Biuletynie Informacji 
Publicznej oraz na swoich tablicach informacyjnych wykaz lokali uzytkowych 
przeznaczonych do przetargu, zawieraj'l.cy w szczeg61nosci: 
1) adres lokalu; 
2) wysokose wadium; 
3) stawk~ wywolawcz't 
4) stref~, w kt6rej polozony jest lokal; 
5) rodzaj dzialalnosci; 
6) powierzchni~ lokalu oraz ilose pomieszczen; 
7) polozenie lokalu; 
8) wyposazenie lokalu w urz'l.dzenia techniczne; 
9) stan prawny budynku; 
10)zakres rzeczowy koniecznych prac remontowych w lokalu, obcictZaj'l.cych wynajmuj'l.cego. 

3. W wykazie, 0 kt6rym mowa w ust. 2, moze bye uj~ty lokal uzytkowy zgloszony 
do przeprowadzenia przetargu w ruchu, tj. zaj~ty przez dotychczasowego uZytkownika, 
o ile organizator przyj'l.l wniosek uzytkownika lokalu w takiej sprawie wraz 
z oswiadczeniem 0 zdaniu lokalu w terminie 7 dni roboczych od dnia rozstrzygni~cia 
przetargu. 

4. WYkreslenie lokalu z wykazu z powodu jego przydzialu w trybie bezprzetargowym 
podmiotom, 0 kt6rych mowa w § 6 ust. 1 pkt 2-5 oraz ust. 2, 4 i 12 uchwaly 
Nr XII186/07 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 16 maja 2007 r. w sprawie zasad 
gospodarowania lokalami uZytkowymi, moze nast'l.Pie najp6zniej na 7 dni kalendarzowych 
przed przetargiem, gdy wniosek podmiotu w tej sprawie wplynie do organizatora przetargu 
co najmniej na 9 dni roboczych przed przetargiem. 

§ 4. Za prawidlowose przebiegu przetargu odpowiada Komisja przetargu ustnego, 
o kt6rej mowa w § 2 ust. 1 zarz'l.dzenia. 



§ 5. W przetargu rnog'l. wzi'l.e udzial osoby fizyczne, jednostki organizacyjne 
nieposiadaj'l.ce osobowosci prawnej, osoby prawne oraz sp61ki prawa handlowego nieb~d'l.ce 
osobarni prawnyrni lub ich pelnornocnicy - zwane dalej Licytantami. 

§ 6. 1. Organizator przetargu prowadzi rejestr dowod6w wplat wadium. 
2. Warunkiern przyst(ijJienia do licytacji jest dokonanie u organizatora przetargu 

rejestracji oryginalu dowodu wplaty wadi urn w wysokosci, w rniejscu i w terminie 
okreSlonyrn przez organizatora. Potwierdzeniern dokonania rejestracji jest odpowiedni zapis 
w rejestrze i uzyskanie przez Licytanta nurneru. 

3. Licytanci b~d'l.cy przedsi~biorcami rnaj'l. obowiqzek dokonywae wplaty wadi urn 
przelewern bankowyrn. 

4. Przy rejestrowaniu dowodu wplaty wadium Licytanci, b~d'l.cy najerncami innych 
lokali uzytkowych nalez'l.cych do zasobu Miasta Lodzi lub zarz'l.dzanych przez rniejsk'l. 
jednostk~ organizacyjnll, zobowiqzani S'l. do zlozenia oswiadczenia 0 niezaleganiu z czynszern 
i z innyrni oplatarni z tytulu najrnu takich lokali oraz, ze nie S'l. zarejestrowani w Krajowyrn 
Rejestrze Dlug6w. 

5. Z przetargu wyklucza si~ Licytant6w posiadaj'l.cych zaleglosci czynszowe z tytulu 
najrnu lokali, 0 kt6rych rnowa w ust. 4lub figuruj'l.cych w Krajowyrn Rejestrze Dlug6w. 

6. Zatajenie posiadania zaleglosci w naleznosciach z tytulu najrnu lokali 
z zasob6w Miasta Lodzi lub figurowania w Krajowyrn Rejestrze Dlug6w 
w przypadku uzyskania lokalu w drodze przetargu spowoduje utrat~ prawa 
do najrnu lokalu oraz pomniejszenie kwoty wplaconego wadium 0 ww. zaleglosci zgodnie 
z przepisami Kodeksu cywilnego. 

7. Postanowienia zawarte w ust. 4-6 stosuje si~ takZe do Licytant6w, kt6rych wsp6lnicy 
lub czlonkowie zarz'l.du dluznikami nadal pozostaj'l.. 

8. Wplata jednego wadium upowaZnia do licytowania dowolnej ilosci lokali do chwili 
wylicytowania jednego lokalu. 

§ 7. Licytacja odbywa si~ dla kazdego lokalu oddzielnie w kolejnosci zaplsaneJ 
w wykazie lokali uzytkowych przeznaczonych do przetargu. 

§ 8. 1. lezeli organizator przetargu przewiduje w lokalu rnozliwose prowadzenia 
r6znego rodzaju dzialalnosci, rnoze bye podana wi~cej niz jedna stawka wywolawcza. 
W6wczas licytacja rozpoczyna si~ od najwyzszej stawki wywolawczej okreslonej w wykazie 
lokali przeznaczonych do przetargu. 

2. Kwota post(ijJienia wynosi pi~Cdziesi'l.t groszy, przy czym pierwsze post(ijJienie 
nast~puje do najblizszej krotnosci pelnych pi~edziesi~ciu groszy. 

3. W przypadku braku zainteresowania dzialalnosci'l. odpowiadaj'l.c'l. najwyzszej stawce 
wywolawczej, stawka czynszu jest licytowana ponownie, ale przy dzialalnosci 
odpowiadaj'l.cej kolejnyrn, nizszym wywolawczyrn stawkorn czynszu. 

4. Licytacja jest wazna, choeby brala w niej udzial jedna osoba, 0 He zaoferuje stawk~ 
czynszu wyzsz'l. od wywolawczej. 

5. Zaoferowana przez Licytanta stawka czynszu przestaje bye wictZ'l.ca, jezeli 
post(ijJiono stawk~ wyzsZ'l.. 

6. Po ustaniu post(ijJien prowadz'l.cy przetarg, uprzedzaj'l.c obecnych po trzecirn 
ogloszeniu, dokonuje przybicia na rzecz Licytanta, kt6ry zaoferowal najwyzsz'l. stawk~ 
i zamyka przetarg. 

§ 9. 1. Wadiurn wplacone przez wygrywaj'l.cego licytacj~ niezwlocznie, po zawarciu 
urnowy najrnu, zwracane jest wygrywaj'l.cernu licytacj~. 



2. Uczestnicy licytacji, ktorzy nie wylicytowali w przetargu lokali, dokonujet odbioru 
wplaconych wadi ow w sposob, miejscu i terminie okreslonym w ogloszeniu 0 przetargu 
z zastrzezeniem§ 6 ust. 6. 

§ 10. 1. Wygrywajetcy licytacj~ zobowictzany jest do zawarcia umowy najmu w cictgu 14 
dni roboczych od dnia uzyskania zawiadomienia od organizatora licytacji 0 jej wygraniu, po 
zlozeniu zabezpieczenia majettkowego, stanowietcego rownowartose dwunastomiesi~cznego 
zaoferowanego czynszu, liczonego jako iloczyn powierzchni ogolnej lokalu, stawki 
zaoferowanej powi~kszonej 0 podatek od towarow i uslug, ktore moze przyjete form~: 
1) kaucji, 
2) gwarancji bankowej, 
3) papierow wartosciowych (obligacji bankowych bonow skarbowych) 

na okaziciela, 
4) weksli in blanco z por~czeniem wraz z oswiadczeniem majettkowym wystawcy 

i por~czyciela, 
5) ustanowienia hipoteki lub zastawu, 
6) przelewu wierzytelnosci pozostajetcych na kontach bankowych (rowniez 

w walucie obcej); 
7) przewlaszczenia na zabezpieczenie 
- pod rygorem utraty prawa najmu do danego lokalu, z zastrzezeniem ust. 2 

2. Termin, 0 ktorym mowa w ust. 1 ulega przedluzeniu w przypadku lokali 
wymagajetcych wykonania prac obcictZajetcych wynajmujetcego. W owczas zawarcie umowy 
nast~puje w dniu przedlozenia przez wynajmujetcego wygrywajetcemu przetarg umowy 
w sprawie rozliczenia kosztow poniesionych na remont lokalu wraz z kosztorysem tych robot. 
Zobowietzuje si~ wynajmujetcych do przedstawienia umowy, 0 ktorej mowa w zdaniu drugim, 
najpozniej w terminie 30 dni od daty rozstrzygni~cia przetargu. 

3.0dst'tPienie od wykonania prac obcictZajetcych wynajmujetcego moze nast'tPie za 
zgodet wygrywajetcego przetarg i wynajmujetcego. Zastosowanie rna wowczas przepis ust. 1. 

4. lezeli przedmiotem licytacji jest garaZ, wygrywajetcy licytacj~ przy skladaniu 
zabezpieczenia obowictzany jest przedstawie dowod rejestracyjny przechowywanego 
pojazdu, pod rygorem utraty praw najmu do wylicytowanego garaZti. 

5. lezeli lokal zaj~ty jest przez dotychczasowego uZytkownika, umowa najmu winna 
bye podpisana w terminie 14 dni roboczych od dnia postawienia przez zarzetdc~ lokalu 
do dyspozycji wygrywajetcego licytacj~. W takim przypadku osoba ta moze odebrae wplacone 
wadium rownoczesnie skladajetc oswiadczenie, ze wplaci je ponownie przed podpisaniem 
umowy najmu. Umowa nie zostanie zawarta, jezeli Licytant do uplywu terminu do jej 
zawarcia nie wplaci wadi urn. 

§ 11. W wylicytowanym lokalu nalezy prowadzie dzialalnose okreslonet w wykazie 
lokali uzytkowych do przetargu, zgodnet z wynikiem licytacji, co najmniej przez okres 
6 miesi~cy od dnia podpisania umowy najmu. Po tym okresie za zgodet wynajmujetcego moze 
nast'tPie zmiana lub rozszerzenie dzialalnosci gospodarczej. 

§ 12. 1. Na wniosek dotychczasowego najemcy wysokose kosztow poniesionych 
na adaptacj~ lokalu oraz informacja 0 pozostawieniu w lokalu ruchomosci moget zostae 
umieszczone w wykazie lokali do przetargu. Wzajemne rozliczenie kosztow z tego tytulu 
nast~puje pomi~dzy dotychczasowym a nowym najemcet. 

2. Dotychczasowy najemca jest obowictzany zwolnie lokal i usunete pozostawione 
w lokalu ruchomosci oraz ulepszenia dokonane na swoj koszt, jezeli nowy najemca nie 
zechce ich zatrzymae. 



§ 13. Organizator przetargu moze odstqpic od przeprowadzenia licytacji w calosci lub 
na poszczeg6lne lokale bez podawania przyczyn. 

§ 14. W kwestiach spomych lub dotyczetcych interpretacji 
stanowisko rozstrzygajetce, w imieniu Komisji przetargu 
Przewodniczetcy. 

postanowien regulaminu 
ustnego, zajmuje jej 

§ 15. Wyniki licytacji podaje si~ do publicznej wiadomosci poprzez ogloszenie 
stosownej informacji na tablicach informacyjnych organizatora. 

§ 16. Z przebiegu przetargu sporzetdzany jest protok61. 



ZalClcznik Nr 2 
do zarzCldzenia Nr 3~fo NIV16 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia A kwietnia 2016 r. 

Regulamin publicznego przetargu pisemnego (konkursu ofert) na wysokosc miesi~cznej 
stawki czynszu najmu za 1 m2 powierzchni uiytkowej lokalu uiytkowego oraz spos6b 

jego zagospodarowania. 

§ 1. 1. Regularnin mmeJszy okresla zasady przeprowadzania publicznego przetargu 
pisemnego (konkursu ofert) na wysokose rniesi~cznej stawki czynszu najrnu za 1 rn2 

powierzchni UZytkowej lokalu uzytkowego oraz spos6b jego zagospodarowania, 
(z wylClczeniern lokali uZytkowych, 0 kt6rych rnowa w § 1 pkt 3 zarzCldzenia). 

2. Organizatorern przetargu jest ZarzCld Lokali Miejskich. 

§ 2. Przedrniotern przetargu jest wysokosc rniesi~cznej stawki czynszu najrnu za 1 rn2 

powierzchni uzytkowej lokalu uzytkowego, bez podatku od towar6w i uslug (V AT), podatku 
od nieruchomosci oraz spos6b jego zagospodarowania. 

§ 3. 1. Ogloszenie 0 przetargu publikowane jest w prasie oraz zamieszczane 
w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicach informacyjnych organizatora przetargu, na 
co najrnniej 3 tygodnie przed przewidzianyrn terminern przetargu. 

2. Wraz z ogloszeniern 0 przetargu organizator zamieszcza w Biuletynie Informacji 
Publicznej oraz na swoich tablicach informacyjnych wykaz lokali uzytkowych 
przeznaczonych do przetargu, zawierajClcy w szczeg61nosci: 
1) adres lokalu; 
2) wysokose wadi urn; 
3) stawk~ wywolawczq; 
4) stref~, w kt6rej polozony jest lokal; 
5) rodzaj dzialalnosci; 
6) powierzchni~ lokalu oraz ilose pornieszczen; 
7) polozenie lokalu; 
8) wyposazenie lokalu w urzCldzenia techniczne; 
9) stan prawny budynku; 
10) zakres rzeczowy koniecznych prac rernontowych w lokalu, obciClZajClcych 

wynaJrnuJClcego. 
3. W wykazie, 0 kt6ryrn rnowa w ust. 2, rnoze bye uj~ty lokal uzytkowy zgloszony 

do przeprowadzenia przetargu w ruchu, tj. zaj~ty przez dotychczasowego uZytkownika, 0 ile 
organizator przyjClI wniosek uzytkownika lokalu w takiej sprawie wraz 
z oswiadczeniern 0 zdaniu lokalu w terminie 7 dni roboczych od dnia rozstrzygni~cia 
przetargu. 

4. Wykreslenie lokalu z wykazu z powodu jego przydzialu w trybie bezprzetargowyrn 
podrniotorn, 0 kt6rych rnowa w § 6 ust. 1 pkt 2-5 oraz ust. 2, 4 i 12 uchwaly 
Nr XII186107 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 16 rnaja 2007 r. w sprawie zasad 
gospodarowania lokalarni uzytkowyrni, rnoze nastClPic najp6zniej na 7 dni kalendarzowych 



przed przetargiem, gdy wniosek podmiotu w tej sprawie wplynie do organizatora przetargu 
co najmniej na 9 dni roboczych przed przetargiem. 

§ 4. Za prawidlowosc przebiegu przetargu odpowiada Komisja przetargu pisemnego, 
o kt6rej mowa w § 3 ust. 1 zarz'ldzenia. 

§ 5. W przetargu mog'l wzi'lc udzial osoby fizyczne, jednostki organizacyjne 
nieposiadaj'lce osobowosci prawnej, osoby prawne oraz sp6lki prawa handlowego nieb~d'lce 
osobami prawnymi lub ich pelnomocnicy - zwane dalej Oferentami. 

§ 6. 1. Organizator przetargu prowadzi rejestr dowod6w wplat wadium. 
2. Warunkiem przyst'lPienia do konkursu ofert jest dokonanie u organizatora przetargu 

rejestracji oryginalu dowodu wplaty wadium w wysokosci, w miejscu i w terminie 
okreslonym przez organizatora. 

3. Oferenci b~d'lcy przedsi~biorcami maj'l obowiC:lZek dokonywac wplaty wadium 
przelewem bankowym. 

4. Przy rejestrowaniu dowodu wplaty wadium Oferenci, b~d'lcy najemcami innych 
lokali uzytkowych nalez'lcych do zasobu Miasta Lodzi lub zarz'ldzanych przez miejsk'l 
jednostk~ organizacyjn'l zobowiC:lZani S'l do zlozenia oswiadczenia 0 niezaleganiu z czynszem 
i z innymi oplatami z tytulu najmu takich lokali oraz, ze nie S'l zarejestrowani w Krajowym 
Rejestrze Dlug6w. 

5. Z przetargu wyklucza si~ Oferent6w posiadaj'lcych zaleglosci czynszowe z tytulu 
najmu lokali, 0 kt6rych mowa w ust. 4lub figuruj'lcych w Krajowym Rejestrze Dlug6w. 

6. Zatajenie posiadania zaleglosci w nalemosciach z tytulu najmu lokali 
z zasob6w Miasta Lodzi lub figurowania w Krajowym Rejestrze Dlug6w 
w przypadku uzyskania lokalu w drodze przetargu spowoduje utrat~ prawa 
do najmu lokalu oraz pomniejszenie kwoty wplaconego wadium 0 ww. zaleglosci zgodnie 
z przepisami Kodeksu cywilnego. 

7. Postanowienia zawarte w ust. 4-6 stosuje si~ takZe do Oferent6w, kt6rych wsp6lnicy 
lub czlonkowie zarz'ldu dluznikami nadal pozostaj'l. 

8. Wplata wadium dotyczy wyl'lcznie lokalu uzytkowego, na kt6ry zlozono ofert~ 

w terminie wyznaczonym przez organizatora przetargu. 

§ 7. 1. Ofert~ sklada si~ w miejscu i terminie wyznaczonym przez organizatora 
przetargu, w formie pisemnej, w zamkni~tej kopercie z zaznaczeniem na niej adresu lokalu, 
kt6rego oferta dotyczy. 

2. Po dokonaniu rejestracji oryginalu dowodu wplaty wadium przez upowai:nionego 
pracownika organizatora przetargu, kt6ry jest zobowiC:lZany do naniesienia na ofercie numeru 
odpowiedniego do rejestru wadi6w, Oferent wrzuca ofert~ do umy. 

3. Organizator przetargu zapewnia odpowiednie zabezpieczenie umy. 

§ 8. 1. Oferta powinna zawierac nast~puj'lce dane: 
1) peIne okrdlenie oferenta, kt6ry b~dzie najemc'llokalu, np. rodzaj i nazw~ sp6lki, nazw~ 

przedsi~biorstwa, nazwiska i imiona os6b fizycznych oraz adres siedziby lub miejsca 
zamieszkania; 

2) wysokosc proponowanej stawki czynszu za 1 m2 powierzchni uzytkowej lokalu bez 
podatku od towar6w i uslug (VAT); 

3) rodzaj proponowanej dzialalnosci, zgodny z podanym wykazem; 
4) propozycje zabezpieczenia maj'ltkowego, stanowi'lcego r6wnowartosc 

dwunastomiesi~cznego zaoferowanego czynszu, kt6re moze przyj'lc form~: 
a) kaucji, 
b) gwarancji bankowej, 



c) papierow wartosciowych (obligacji i bankowych bonow skarbowych) na okaziciela, 
d) weksli in blanco z por~czeniem wraz z oswiadczeniem maj£ttkowym wystawcy 

i por~czyciela, 
e) ustanowienia hipoteki lub zastawu, 
f) przelewu wierzytelnosci pozostaj£tcych na kontach bankowych (rowniez w walucie 

obcej), 
g) przewlaszczenia na zabezpieczenie; 

5) pisemne oswiadczenie Oferenta 0 zapoznaniu Sl~ przYJ~clU warunkow zawartych 
w ogloszeniu 0 przetargu; 

6) podpis Oferenta lub jego pelnomocnika (obowiC\.Zuje zal£tczenie pelnomocnictwa 
do oferty). 
2. Ponadto oferta powinna zawierac nast~puj£tce informacje: 

1) planowany zakres prac remontowo-adaptacyjnych oraz przewidywane naklady z tego 
tytulu - jezeli lokal tego wymaga; 

2) propozycje zatrudnienia, stworzenia dodatkowych miejsc pracy; 
3) termin uruchomienia dzialalnosci, licz£tc od dnia podpisania umowy najmu; 
4) informacje 0 prowadzonej dzialalnosci; 
5) inne informacje wedlug uznania Oferenta. 

3. Do oferty na najem garaZu Oferent winien zal£tczyc kserokopi~ dowodu rejestracyjnego 
przechowywanego pojazdu. 

§ 9. 1. Komisja przetargu pisemnego dokonuje oceny pod wzgl~dem formalno-prawnym i: 
1) stwierdza prawidlowosc ogloszenia konkursu ofert; 
2) ustala liczb~ zlozonych ofert; 
3) odrzuca oferty, ktore nie zawieraj£t danych okreslonych w § 8 ust. 1 i 3; 
4) wybiera oferty. 

2. Komisja przetargu pisemnego dokonuje oceny kaZdej oferty, kieruj£tc si~ 
nast~puj£tcymi kryteriami: 
1) wysokosci£t zaoferowanej stawki czynszu; 
2) wag£t elementow zawartych w ofercie, 0 ktorych mowa w § 8 niniejszego regulaminu. 

3. W przypadku roznicy nie przekraczaj£tcej 20 % pomi~dzy najwyzsz£t a nast~pn£t 
zaoferowan£t stawk£t czynszu Komisja przetargu pisemnego moze zarz£tdzic glosowanie tajne 
w celu wylonienia najlepszej oferty. W glosowaniu tajnym kaZdy z czlonkow Komisji 
przetargu pisemnego rna do dyspozycji po 5 punktow, ktore rozdziela mi~dzy rozstrzygane 
oferty. 0 wylonieniu najlepszej oferty decyduje najwyzsza suma punktow, skladaj£tca si~ 

z przydzielonych przez czlonkow Komisji przetargu pisemnego i wynikaj£tcych z wartosci 
zaproponowanych stawek czynszu, przyjmuj£tc najwyzsz£t stawk~ jako 100 punktow, 
a pozostale proporcjonalnie mniej. 

4. W przypadku zlozenia oferty przez najemc~, ktory utracil prawo do najmu lokalu 
z uwagi na przeznaczenie budynku do rozbiorki, remontu kapitalnego lub przekazania 
zarz£tdu nieruchomosci£t innym podmiotom, a nie zalegal z oplatami czynszowymi zarz£tdza 
si~ glosowanie okreslone w ust. 3. W takim przypadku nie maj£t zastosowania zasady 
okreslone w ust. 3 zdanie pierwsze. Przepisu nie stosuje si~ do ofert dotycz£tcych lokali 
polozonych w strefie ,,0". 

5. Glos Przewodnicz£tcego Komisji przetargu pisemnego jest decyduj£tcy w przypadku 
uzyskania rownej ilosci punktow, 0 ktorych mowa w ust. 3 i 4. 

6. W konkursie ofert na najem garaZu, przy romicy zaproponowanych przez oferentow 
stawek czynszu nie przekraczaj£tcych 10 %, pierwszenstwo najmu takiego lokalu maj£t 
oferenci zamieszkali lub maj£tcy siedzib~ na terenie posesji, na ktorej garaZ jest polozony. 



7. Komisja przetargu pisernnego nie rozpatruje ofert nieczytelnych lub zawieraj~.cych 
nieautoryzowane przerobki i skreslenia. 

§ 10. 1. Wadium wplacone przez wygrywaj'lcego konkurs ofert, niezwlocznie po 
zawarciu umowy najmu zwracane jest wygrywaj'lcemu konkurs ofert. 

2. Pozostali uczestnicy konkursu ofert dokonuj'l odbioru wplaconych wadiow w sposob, 
miejscu i terminie okreslonym w ogloszeniu 0 przetargu, z zastrzezeniem § 6 ust. 6. 

§ 11. 1. Wygrywaj'lcy konkurs ofert zobowi<tZany jest do zawarcia umowy najmu w 
cictgu 14 dni roboczych od dnia uzyskania zawiadomienia od organizatora przetargu 0 jego 
wygraniu, po zlozeniu zabezpieczenia maj'ltkowego, stanowi'lcego rownowartosc 
dwunastomiesi~cznego zaoferowanego czynszu, liczonego jako iloczyn powierzchni ogolnej 
lokalu, stawki zaoferowanej powi~kszonej 0 podatek od towarow i uslug, ktore moze przyj'lc 
formlt: 
1) kaucji, 
2) gwarancji bankowej, 
3) papierow wartosciowych (obligacji bankowych bonow skarbowych) 

na okaziciela, 
4) weksli in blanco z porltczeniem wraz z oswiadczeniem maj'ltkowym wystawcy 

i porltczyciela, 
5) ustanowienia hipoteki lub zastawu, 
6) przelewu wierzytelnosci pozostaj'lcych na kontach bankowych (rowniez 

w walucie obcej), 
7) przewlaszczenia na zabezpieczenie 
- pod rygorem utraty prawa najmu do dane go lokalu, z zastrzezeniem ust. 2. 

2. Termin, 0 ktorym mowa w ust. 1 ulega przedluzeniu w przypadku lokali, 
wymagaj'lcych wykonania prac obcictZaj'lcych wynajmuj'lcego. Wowczas zawarcie umowy 
nastltPuje w dniu przedlozenia przez Wynajmuj'lcego umowy w sprawie rozliczenia kosztow 
poniesionych na remont lokalu wraz z kosztorysem tych robot. Zobowi<tZuje si~ 
wynajmuj'lcych do przedstawienia umowy, 0 ktorej mowa w zdaniu drugim, najpozniej 
w terminie 30 dni od daty rozstrzygni~cia konkursu ofert. 

3. Odst'lPienie od wykonania prac obcictZaj'lcych wynajmuj'lcego moze nast'lPic za 
zgod'l wygrywaj'lcego przetarg i wynajmuj'lcego. Zastosowanie rna wowczas przepis ust. 1. 

4.1ezeli lokal zajltty jest przez dotychczasowego uzytkownika, umowa najmu winna 
byc podpisana w terminie 14 dni roboczych od dnia postawienia przez zarz'ldc~ lokalu 
do dyspozycji wygrywaj'lcego konkurs ofert. W takim przypadku osoba ta moze wowczas 
odebrac wplacone wadium rownoczesnie skladaj'lc oswiadczenie, ze wplaci je ponownie 
przed podpisaniem umowy najmu. 

§ 12. W lokalu nalezy prowadzic dzialalnosc okreslon'l w wykazie lokali uzytkowych 
do kOnkursu ofert, zgodn'l z przyj~t'l ofert'l, co najrnniej przez okres 6 miesi~cy od dnia 
podpisania umowy najmu. Po tym okresie za zgod'l wynajmuj'lcego moze nast'lPic zmiana lub 
rozszerzenie dzialalnosci gospodarczej. 

§ 13. 1. Na wniosek dotychczasowego najemcy wysokosc kosztow poniesionych 
na adaptacj~ lokalu oraz informacja 0 pozostawieniu w lokalu ruchomosci mog'l zostac 
umieszczone w wykazie lokali do przetargu. Wzajernne rozliczenie kosztow z tego tytulu 
nastltPuje pomi~dzy dotychczasowym a nowym najemc'l. 

2. Dotychczasowy najemca jest obowi<tZany zwolnic lokal i usun'lC pozostawione 
w lokalu ruchomosci oraz ulepszenia dokonane na swoj koszt, jezeli nowy najemca nie 
zechce ich zatrzymac. 



§ 14. Organizator przetargu rnoze odst'IPic od przeprowadzenia konkursu ofert 
w calosci lub na poszczeg6lne lokale bez podawania przyczyn. 

§ 15. W kwestiach spomych lub dotyczClcych interpretacji postanowien regularninu 
stanowisko rozstrzygajClce, w irnieniu Kornisji przetargu pisernnego, zajrnuje jej 
PrzewodniczClcy. 

§ 16. Kornunikat 0 rozstrzygni~ciu konkursu ofert podaje si~ do publicznej wiadornosci 
poprzez ogloszenie stosownej informacji na tablicach informacyjnych organizatora. 

§ 17. Z przebiegu przetargu sporzCldzany jest protok61. 

§ 18. Na zasadach okreslonych w niniejszyrn regulaminie odbywa si~ odpowiednio 
przetarg ograniczony na wysokosc stawki czynszu najrnu lokalu uZytkowego, po uzyskaniu 
pozytywnej opinii Kornisji Rozwoju i Dzialalnosci Gospodarczej Rady Miejskiej w Lodzi. 



ZalClcznik Nr 3 
do zarzCldzenia Nr32t'O NIII16 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia A kwietnia 2016 r. 

Regulamin publicznego przetargu pisemnego (konkursu ofert) na wysokosc miesiecznej 
stawki czynszu najmu za 1 m2 powierzchni uZytkowej lokali uZytkowych pod nazw~ 
Lokale dla kreatywnych - w ramach wyznaczonego przez organizatora sposobu ich 
zagospodarowania, polozonych w Lodzi w obr~bie alei: Kosciuszki, Mickiewicza, 

Pilsudskiego, ulic: Sienkiewicza, Narutowicza, Wschodniej, Pomorskiej, Legion6w, 
Zachodniej i Placu Wolnosci. 

§ 1. 1. Regulamin mmeJszy okresla zasady przeprowadzania publicznego przetargu 
pisemnego (konkursu ofert) na wysokose miesi~cznej stawki czynszu najmu za 1 m2 

powierzchni uzytkowej lokali u.zytkowych pod nazwCl Lokale dla kreatywnych - w ramach 
wyznaczonego przez organizatora sposobu ich zagospodarowania, polozonych w Lodzi 
w obr~bie alei: Kosciuszki, Mickiewicza, Pilsudskiego, ulic: Sienkiewicza, Narutowicza, 
Wschodniej, Pomorskiej, Legion6w, Zachodniej i Placu Wolnosci. 

2. Organizatorem przetargu jest ZarzCld Lokali Miejskich. 

§ 2. Przedmiotem przetargu jest wysokose miesi~cznej stawki czynszu najmu 1 m2 

powierzchni uzytkowej lokalu uzytkowego, bez podatku od towar6w i uslug (V A T) 
i podatku od nieruchomosci w ramach wyznaczonego przez organizatora sposobu 
jego zagospodarowania (tj. w szczeg61nosci - prowadzenia w lokalu dzialalnosci handlowej 
lub uslugowej dla wszelkiego rodzaju towar6w b~dClcych wynikiem dzialalnosci designerskiej 
i artystycznej: dotyczy to unikatowych i kr6tkoseryjnych produkcji z zakresu mody 
odziezowej, tkaniny artystycznej, sztuk plastycznych tj. grafika, malarstwo, rzezba, 
jak i innych rodzaj6w sztuki u.zytkowej - fotografia, film, formy u.zytkowe, a takZe galerii 
sztuki, ksi~gam, antykwariat6w oraz gastronomicznej z elementami propagowania kultury 
i sztuki). 

§ 3. Wyboru lokali uzytkowych, 0 kt6rych mowa w § 1 ust. 1 oraz wskazania sposobu 
ich zagospodarowania dokonuje organizator przetargu. 

§ 4. 1. Ogloszenie 0 przetargu publikowane jest w prasie w formie komunikatu oraz 
zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicach informacyjnych organizatora 
przetargu, na co najmniej 3 tygodnie przed przewidzianym terminem przetargu. 

2. Wraz z ogloszeniem 0 przetargu organizator zamieszcza w Biuletynie Informacji 
Publicznej oraz na swoich tablicach informacyjnych wykaz lokali uzytkowych 
przeznaczonych do przetargu, zawierajClcy w szczeg6lnosci: 
1) adres lokalu; 
2) wysokose wadium; 
3) stawk~ wywolawczlb 
4) stref~, w kt6rej polozony jest lokal; 
5) dzialalnose, jaka b~dzie mogla bye prowadzona w lokalu; 
6) powierzchni~ lokalu oraz ilose pomieszczen; 



7) polozenie lokalu; 
8) wyposazenie lokalu w urz'ldzenia techniczne; 
9) stan prawny budynku; 
10) zakres rzeczowy koniecznych prac rernontowych w lokalu, obciqz:aj'lcych 

wynaJrnuJ'lcego. 

§ 5. Za prawidlowosc przebiegu przetargu odpowiada Kornisja przetargu Lokale dla 
kreatywnych, 0 ktorej rnowa w § 4 ust. 1 zarz'ldzenia. 

§ 6. W przetargu rnog'l wzi'lC udzial osoby fizyczne, jednostki organizacyjne 
nieposiadaj'lce osobowosci prawnej, osoby prawne oraz spolki prawa handlowego nieb~d'lce 
osobarni prawnyrni lub ich pelnornocnicy - zwane dalej Oferentami. 

§ 7. 1. Oferent zobowi~any jest do wplaty wadi urn. 
2. Organizator przetargu prowadzi rejestr dowodow wplat wadiurn. 
3. Warunkiern przyst'lPienia do konkursu ofert jest dokonanie u organizatora przetargu 

rejestracji oryginalu dowodu wplaty wadium w wysokosci, w rniejscu i w terminie 
okreSlonyrn przez organizatora. 

4. Oferenci b~d'lcy przedsi~biorcami rnaj'l obowi~ek dokonywac wplaty wadium 
przelewern bankowyrn. 

5. Przy rejestrowaniu dowodu wplaty wadiurn Oferenci, b~d'lcy najerncami innych 
lokali uzytkowych nalez'lcych do zasobu Miasta Lodzi lub zarz'ldzanych przez rniejsk'l 
jednostk~ organizacyjn'l zobowi~ani S'l do zlozenia oswiadczenia 0 niezaleganiu z czynszern 
i z innyrni oplatami z tytulu najrnu takich lokali oraz, ze nie S'l zarejestrowani w Krajowyrn 
Rejestrze Dlugow. 

6. Z przetargu wyklucza si~ Oferentow posiadaj'lcych zaleglosci czynszowe z tytulu 
najrnu lokali lub figuruj'lcych w Krajowyrn Rejestrze Dlugow. 

7. Zatajenie posiadania zaleglosci w naleznosciach z tytulu najrnu lokali z zasobow 
Miasta Lodzi lub figurowania w Krajowyrn Rejestrze Dlugow w przypadku uzyskania lokalu 
w drodze przetargu spowoduje utrat~ prawa do najrnu lokalu oraz pornniejszenie kwoty 
wplaconego wadiurn 0 ww. zaleglosci zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego. 

8. Postanowienia zawarte w ust. 5-7 stosuje si~ takZe do Oferentow, ktorych wspolnicy 
lub czlonkowie zarz'ldu dluznikami nadal pozostaj'l. 

9. Wplata wadiurn dotyczy wyl'lcznie lokalu uzytkowego, na ktory zlozono ofert~ 

w terminie wyznaczonyrn przez organizatora przetargu. 

§ 8. 1. Ofert~ sklada si~ w rniejscu i terminie wyznaczonyrn przez organizatora 
przetargu, w formie pisernnej, w zamkni~tej kopercie z zaznaczeniern na niej adresu lokalu, 
ktorego oferta dotyczy. 

2. Po dokonaniu rejestracji oryginalu dowodu wplaty wadium przez upowaZnionego 
pracownika organizatora przetargu, ktory jest zobowi~any do naniesienia na ofercie numeru 
odpowiedniego do rejestru wadiow, Oferent wrzuca ofert~ do umy. 

3. Organizator przetargu zapewnia odpowiednie zabezpieczenie umy. 

§ 9. 1. Oferta rnusi zawierac nast~puj'lce dane: 
1) peIne okreslenie oferenta, ktory b~dzie najernc'llokalu, np. rodzaj i nazw~ spolki, nazw~ 

przedsi~biorstwa, nazwiska i irniona osob fizycznych oraz adres siedziby lub rniejsca 
zamieszkania; 

2) wysokosc proponowanej stawki czynszu za 1 rn2 powierzchni uzytkowej lokalu bez 
podatku od towarow i uslug (V A T) oraz podatku od nieruchornosci; 



3) rodzaj proponowanej dzialalnosci, zgodny z podanym wykazem; 
4) propozycje zabezpieczenia maj'ttkowego, stanowi'tcego rownowartosc 

dwunastomiesi~cznego zaoferowanego czynszu, ktore moze przyj'tc form~: 
a) kaucji, 
b) gwarancji bankowej, 
c) papierow wartosciowych (obligacji i bankowych bonow skarbowych) na okaziciela, 
d) weksli in blanco z por~czeniem wraz z oswiadczeniem maj'ttkowym wystawcy 

i por~czyciela, 
e) ustanowienia hipoteki lub zastawu, 
f) przelewu wierzytelnosci pozostaj'tcych na kontach bankowych (rowniez w walucie 

obcej), 
g) przewlaszczenia na zabezpieczenie; 

5) informacje 0 otrzymanych w okresie 5 lat przed zlozeniem oferty nagrodach 
lub wyrMnieniach w konkursach i wystawach; 

6) przedstawienie ewentualnych zamierzen dotycz'tcych prowadzenia dzialalnosci 
wi'lZ'tcej si~ ze wzmocnieniem potencjalu gospodarczego i prestizu rejonu, w ktorym 
polozony jest lokal, wpisuj'tcej si~ w wyznaczony przez organizatora charakter 
dzialalnosci preferowanej w danym lokalu; 

7) pisemne oswiadczenie Oferenta 0 zapoznaniu si~ i przyj~ciu warunkow zawartych 
w ogloszeniu 0 przetargu; 

8) podpis Oferenta lub jego pelnomocnika (obowi'\Zuje zal'tczenie pelnomocnictwa 
do oferty). 
2. Ponadto oferta powinna zawierac nast~puj'tce informacje: 

1) planowany zakres prac remontowo-adaptacyjnych oraz przewidywane naklady z tego 
tytulu - jezeli lokal tego wymaga; 

2) propozycje zatrudnienia, stworzenia dodatkowych miejsc pracy; 
3) termin uruchomienia dzialalnosci, licz'tc od dnia podpisania umowy najmu; 
4) informacje 0 prowadzonej dotychczas dzialalnosci; 
5) inne informacje wedlug uznania Oferenta. 

§ 10. 1. Komisja przetargu Lokale dla kreatywnych dokonuje oceny pod wzgl~dem 
formalno-prawnym i: 
1) stwierdza prawidlowosc ogloszenia konkursu ofert; 
2) ustala liczb~ zlozonych ofert; 
3) odrzuca oferty, ktore nie zawieraj't danych okreslonych w § 9 ust. 1, s't nieczytelne lub 

zawieraj't nieautoryzowane przerobki i skreslenia; 
4) wybiera oferty. 

2. Komisja przetargu Lokale dla kreatywnych dokonuje oceny kaZdej oferty przydzielaj'tc 
im odpowiedni't liczb~ punktow, kieruj'tc si~ nast~puj'tcymi kryteriami: 
1) wysokoscill zaoferowanej stawki czynszu, przy czym najwyzsza stawka czynszu uzyskuje 

100 punktow, a pozostale proporcjonalnie mniej; 
2) wag't innych elementow zawartych w ofercie, 0 ktorych mowa w § 9 ust. 1 i 2 niniejszego 

regulaminu, przy czym kaZdy z czlonkow Komisji przetargu Lokale dla kreatywnych rna 
do dyspozycji 15 punktow, ktore przydziela jednej lub wi~kszej ilosci ofert. 

3. 0 wylonieniu najkorzystniejszej oferty decyduje najwyzsza suma punktow, 
skladaj'tca si~ z przydzielonych przez czlonkow Komisji przetargu Lokale dla kreatywnych 
i wynikaj'tcych z wartosci, 0 ktorych mowa w ust. 2. lezeli dwie lub wi~cej ofert uzyskalo 
takll sam't liczb~ punktow Przewodnicz'tcy Komisji przetargu Lokale dla kreatywnych 
zarzlldza przeprowadzenie jawnego glosowania w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty. 



W przypadku uzyskania rownej ilosci glosow, 0 wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje 
glos Przewodnicz<\ccego. 

4. Komisja przetargu Lokale dla kreatywnych moze odstcwic od wyboru najemcy 
lokalu, jezeli uzna, ze zadna ze zlozonych ofert nie spelnia warunkow zawartych 
w ogloszeniu 0 przetargu. 

§ 11. 1. Wadium wplacone przez wygrywaj<\ccego konkurs ofert niezwlocznie po 
zawarciu umowy najmu zwracane jest wygrywaj<\ccemu konkurs ofert. 

2. Pozostali uczestnicy konkursu ofert dokonuj<\c odbioru wplaconych wadiow w sposob, 
miejscu i terminie okreslonym w ogloszeniu 0 przetargu z zastrzezeniem § 7 ust. 7. 

§ 12. 1. Wygrywaj<\ccy konkurs ofert zobowhtzany jest do zawarcia umowy najmu 
w ci<tgu 14 dni roboczych od dnia uzyskania zawiadomienia od organizatora przetargu 0 jego 
wygraniu, po zlozeniu zabezpieczenia maj<\ctkowego, stanowi<\ccego rownowartosc 
dwunastomiesi~cznego zaoferowanego czynszu, liczonego jako iloczyn powierzchni ogolnej 
lokalu, stawki zaoferowanej powi~kszonej 0 podatek od towarow i uslug, ktore moze przyj<\cc 
form~: 
1) kaucji, 
2) gwarancji bankowej, 
3) papierow wartosciowych (obligacji bankowych bonow skarbowych) 

na okaziciela, 
4) weksli in blanco z por~czeniem wraz z oswiadczeniem maj<\ctkowym wystawcy 

i por~czyciela, 
5) ustanowienia hipoteki lub zastawu, 
6) przelewu wierzytelnosci pozostaj<\ccych na kontach bankowych (rowniez 

w walucie obcej), 
7) przewlaszczenia na zabezpieczenie 
- pod rygorem utraty prawa najmu do danego lokalu, z zastrzezeniem ust. 2. 

2. Termin, 0 ktorym mowa w ust. 1 ulega przedluzeniu w przypadku lokali 
wymagaj<\ccych wykonania prac obci<ti:aj<\ccych wynajmuj<\ccego. Wowczas zawarcie umowy 
nast~puje w dniu przedlozenia przez Wynajmuj<\ccego umowy w sprawie rozliczenia kosztow 
poniesionych na remont lokalu wraz z kosztorysem tych robot. ZobowiltZuje si~ 
wynajmuj<\ccych do przedstawienia umowy, 0 ktorej mowa w zdaniu drugim, najpozniej 
w terminie 30 dni od daty rozstrzygni~cia przetargu. 

3.0dstcwienie od wykonania prac obci<ti:aj<\ccych wynajmuj<\ccego moze nastcwic za 
zgod<\c wygrywaj<\ccego przetarg i wynajmuj<\ccego. Zastosowanie ma wowczas przepis ust. 1. 

§ 13. W lokalu nalezy prowadzic dzialalnosc okreslon<\c w wykazie lokali uzytkowych 
do przetargu, zgodn<\c z przyj~t<\c ofert<\c co najrnniej przez okres 24 miesi~cy od dnia podpisania 
umowy najmu. Po tym okresie, za zgod<\c Zarz<\cdu Lokali Miejskich, po zasi~gni~ciu opinii 
Oddzialu Krajohrazu i Estetyki Miasta w Biurze Architekta Miasta w Departamencie 
Architektury i Rozwoju Urz~du Miasta Lodzi, moze nastcwic zmiana lub rozszerzenie 
dzialalnosci gospodarczej. 

§ 14. 1. Na wniosek dotychczasowego najemcy wysokosc kosztow poniesionych 
na adaptacj~ lokalu oraz informacja 0 pozostawieniu w lokalu ruchomosci mog<\c zostac 
umieszczone w wykazie lokali do przetargu. Wzajernne rozliczenie kosztow z tego tytulu 
nast~puje pomi~dzy dotychczasowym a nowym najemc<\c. 



2. Dotychczasowy najemca jest obowi£tzany zwolnic lokal i USUll£tC pozostawione 
w lokalu ruchomosci oraz ulepszenia dokonane na sw6j koszt, jezeli nowy najemca nie 
zechce ich zatrzymac. 

§ 15. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo zamkni~cia przetargu w calosci lub 
cz~sci bez wybrania kt6rejkolwiek z ofert bez podawania przyczyn. 

§ 16. W kwestiach spornych lub dotycz£tcych interpretacji postanowien regulaminu 
stanowisko rozstrzygaj£tce, w imieniu Komisji przetargu Lokale dla kreatywnych, zajmuje jej 
Przewodnicz£tcy. 

§ 17. Komunikat 0 rozstrzygni~ciu konkursu ofert podaje si~ do publicznej wiadomosci 
poprzez ogloszenie stosownej informacji na tablicach informacyjnych organizatora przetargu. 

§ 18. Z przebiegu przetargu sporz£tdzany jest protok61. 


