
Zalqcznik Nr 2 
do Zarzqdzenia Wojta Gminy Pawlowice 
Nr 2r2/12005 
z dnia 3 lutego 2005 r. 

Regulamin przetargu ustnego nieograniczonego, w formie licytacji, na najem 
pomieszczen o lqcznej powierzchni 107,45 m2 na pietrze budynku ,,A" pdoionego 
w Pawlowicach przy ulicy Kruczej 12 - z przeznaczeniem na dzialalnosc gabinetu 
stomatologicznego w ramach prywatnej praktyki stomatologicznej z moiliwosciq swiadczenia 
ushg w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia 

1. Przetarg ustny odbywa siq w drodze publicznej licytacji. 
2. Po wywdaniu przetargu prowadzqcy przetarg podaje do wiadomosci : 

a) przedmiot przetargu, 
b) cenq wywdawczq, 
c) wr6r umowy najmu wg zalqcznika Nr 1 do zarzqdzenia 

3. Do udzialu w przetargu mogq przystqpit uczestnicy, kt6rzy: 

@ a) wplacq wadium na konto Urzedu Gminy Pawlowice Nr 92 8447 0005 0000 001 3 2000 0003 
w Banku Spddzielczym w Pawlowicach w wysokoSci 320,OO zl. 

b) zloiq pisemne oswiadczenie, i e  bedq czynili starania o uzyskanie kontraktu z NFZ 
Dowdd wptaty wadium i oswiadczenie naleiy zloiyC w sekretariacie /pokoj nr 15/ Umqdu 
Gminy ~Pawlowicach, ul. Zjednoczenia 60 w terminie do dnia 24.02.2005 r. 
do godz. 15.00. 

4. Stawienie siq jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. 
5. Licytacja rozpoczyna sie od wywdania poczqtkowej ceny najmu wynoszqcej netto: 3,00 zll m2 
6. Postqpienie nie moie wynosiC mniej n i i  1,00 zl. 
7. Zaoferowana cena przestaje wiqzaC uczestnika przetargu, gdy inny uczestnik zaoferowal cenq 

wyiszq. 
8. Po ustaniu postqpiefi prowadzqcy przetarg, uprzedzajqc obecnych, po trzecim ogloszeniu 

zamyka przetarg i udziela przybicia licytantowi, kt6ry zaoferowal najwyiszq cenq. 
9. Z chwilq przybicia nastqpuje wyb6r najemcy pomieszczefi. 
10. Osoba wygrywajqca przetarg jest zobowiqzana po udzieleniu jej przybicia, w terminie 14 dni od 

dnia przetargu podpisaC umowe najmu. 
11. Osoba, kt6ra w terminie okreSlonym w punkcie 10 nie zawrze umowy najmu, traci prawa 

wynikajqce z przybicia oraz zloione wadium. 
12. Wadium zlotone w got6wce przez osobq, kt6ra wygrala przetarg zostanie zwrdcone najemcy na 

0 
wskazane konto po podpisaniu umowy najmu. Pozostalym uczestnikom przetargu wadium 
zostanie zwr6cone na wskazane konto w terminie 7 dni od dnia przetargu. 

13. Prowadzqcy przetarg sporzqdza, z jego przebiegu protokt4, kt6ry powinien zawieraC: 
a) oznaczenie miejsca i czasu przetargu, 
b) imiona i nazwiska os6b prowadzqcych przetarg, 
c) wysokoSC ceny wywdawczej, 
d) najwyiszq zaoferowanq cene (netto) najmu za 1 m2, 
e) firmq lub imie, nazwisko i miejsce zamieszkania wygrywajqcego przetarg, 
f) wzmianke o odczytaniu protokolu, 
g) podpisy os6b prowadzqcych przetarg i osoby wygrywajqcej przetarg lub wzmianke 

o przyczynie braku podpisu. 


