
REGULAMIN 
USTNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

NA DZIERŻAWĘ LOKALU PRZEZNACZONEGO NA PROWADZENIE 
KOSTNICY I KAPLICY POGRZEBOWEJ

1. Przedmiotem przetargu jest lokal o łącznej powierzchni użytkowej 76,54 m2 stanowiący 
zespół  pomieszczeń  przeznaczonych  na  potrzeby  kostnicy  i  kaplicy  pogrzebowej 
zlokalizowany w budynku posadowionym na działce o numerze ewidencyjnym 116/13, 
zlokalizowanym w  Zamościu pomiędzy ul. Peowiaków i ul. Kilińskiego.

2. Przeznaczona  do  oddania  w  dzierżawę  nieruchomość,  winna  być  zagospodarowana 
wyłącznie na cele związane z prowadzeniem kostnicy i kaplicy pogrzebowej.

3. Ustalenie Dzierżawcy nastąpi w formie ustnego przetargu nieograniczonego.
4. Przetarg  odbędzie  się  w  siedzibie  Zamojskiego  Szpitala  Niepublicznego  Sp.  z  o.o.  w 

Zamościu w dniu 15.10.2015 roku o godzinie 11:00. 
5. Określa się wysokość wadium na kwotę 5.000,00 zł.
7. Wadium należy wpłacić  na konto  BANK PEKAO S.A. O/Zamość Nr 43 1240 2816 

1111 0010 0428 7945.
8. Wpłaty wadium należy dokonać odpowiednio wcześniej, aby w dniu 15.10.2015 roku do 

godziny 11:00 wpłata była zaksięgowana na koncie Zamojskiego Szpitala Niepublicznego 
Sp. z o.o. pod rygorem odmowy  udziału w przetargu.

9. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest  okazanie komisji  przetargowej przez osoby 
chcące wziąć udział w przetargu niżej wymienionych dokumentów:
a) oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu,
b) dowodu wpłaty wadium,
c) stosownego  pełnomocnictwa  pisemnego –  w  przypadku  udziału  w  postępowaniu 

przetargowym pełnomocnika.
10. Ustala  się  cenę  wywoławczą  nieruchomości  gruntowej  w  kwocie  25,00  zł  netto  za 

1 m2 powierzchni użytkowej.
11. Ustala się minimalne postąpienie w kwocie 1,00 zł netto.
12. Przed  rozpoczęciem  ustnego  przetargu  nieograniczonego  komisja  dokona  sprawdzenia 

prawidłowości  wpłaconych  wadiów  oraz  innych  dokumentów  określonych  w  pkt.  9 
Regulaminu.

13. Ustny  przetarg  nieograniczony  prowadzony  będzie  poprzez  wskazywanie  kwoty  z 
uwzględnieniem określonego wyżej postąpienia. 

14. Przetarg uważa się za zakończony w sytuacji  trzykrotnego potwierdzenia zaoferowanej 
kwoty przez osobę prowadzącą przetarg.

15. Przetarg odbędzie się również w przypadku zgłoszenia się tylko jednego oferenta. W tym 
przypadku postąpienie nie obowiązuje.

16. Oferent,  wyłoniony  w  drodze  postępowania  przetargowego  jako  Najemca  lokalu 
obowiązany  jest  podpisać  umowę  najmu  w  ciągu  7  dni  od  dnia  przeprowadzenia 
przetargu.  Na  poczet  czynszu  wlicza  się  wpłacone  wadium.  Pozostałym  uczestnikom 
przetargu wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni od dnia zamknięcia,  odwołania, 
unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

17. Uchylenie się od zawarcia umowy spowoduje przepadek wpłaconego wadium.
18. Zamojski  Szpital  Niepubliczny  Sp.  z  o.o.  w  Zamościu  zastrzega  sobie  prawo 

unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
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