Regulamin
Przeprowadzania przetargu na wynajem lokali użytkowych w zasobach
Spółdzielni Mieszkaniowej „Ożarów”.
Rada Nadzorcza działając na podstawie § 51, ust.2 Statutu określa
zasady przeprowadzenia przetargu na wynajem lokali użytkowych.
§ 1.
Lokale użytkowe będące własnością Spółdzielni
najemcom wybranym na zasadzie przetargu.

wynajmowane są

§ 2.
1. Przetargi organizowane są przez Zarząd Spółdzielni.
2. Obowiązującą formą przetargu jest pisemny konkurs ofert.
3. Zarząd Spółdzielni ogłasza przetarg i powołuje Komisję
Przetargową do przeprowadzenia przetargu.
4. Ogłoszenie o przetargu wywiesza się w siedzibie Spółdzielni, na
tablicach ogłoszeń na terenie Spółdzielni oraz na stronie internetowej
Spółdzielni.
5. Ogłoszenie o przetargu powinno zawierać:
1) adres wynajmowanego lokalu, jego położenie, powierzchnię oraz
wyposażenie,
2) jakiego rodzaju działalności w lokalu nie dopuszcza się,
3) termin i miejsce składania ofert,
4) termin otwarcia ofert,
5) informacje o formie przetargu,
6) informację, że Zarząd może unieważnić przetarg bez podania
przyczyny.
6. Ogłoszenie o przetargu powinno być wywieszone nie później niż na
7 dni przed terminem składania ofert.
7. Oferta powinna zawierać:
1) nazwę i adres oferenta,
2) proponowaną cenę,
3) przeznaczenie wynajmowanego lokalu ( rodzaj planowanej
działalności).
§ 3.
1. Komisja Przetargowa dokonuje analizy ofert i wybiera
najkorzystniejszą z nich lub stwierdza, że nie wybrano żadnej ze
złożonych ofert oraz sporządza protokół z przetargu.
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2. Przy wyborze oferty Komisja Przetargowa kieruje się zaoferowaną
ceną oraz deklarowanym przeznaczeniem wynajmowanego lokalu.
3. Niedopuszczalne jest prowadzenie w lokalu działalności
uciążliwej dla mieszkańców sąsiadujących lokali.
4. Przetarg uważa się za ważny również w sytuacji, gdy została
złożona tylko jedna oferta.
§ 4.
Zarząd zatwierdza dokonany przez Komisję wybór najemcy lub ma
prawo unieważnić przetarg.
§ 5.
Z wyłonionym najemcą Zarząd Spółdzielni zawiera umowę najmu.
§ 6.
Regulamin został uchwalony przez Radę Nadzorczą Uchwałą nr 723
z dnia 12.05.2011r.
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