
Załącznik nr 2

REGULAMIN PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO
na wynajem

pomieszczeń i boisk szkolnych z przeznaczeniem na prowadzenie dodatkowych odpłatnych 
zajęć w zakresie komercyjnej działalności 

edukacyjno-sportowo-rekreacyjnej 
w Szkole Podstawowej nr 5 w Grodzisku Mazowieckim w roku szkolnym 2022/2023

Regulamin  dotyczy  wynajmu  pomieszczeń  i  boisk  szkolnych  znajdujących  się  na  terenie   
Szkoły  Podstawowej  nr  5  w  Grodzisku  Mazowieckim  ul.  Lecha  Zondka  6,  05-825  Grodzisk 
Mazowiecki                  w okresie od dnia 01.10.2022 r. – 23.06.2023 r. W skład pomieszczeń i 
boisk szkolnych przeznaczonych do wynajmu wchodzą: 

Pomieszczenie, boiska Powierzchnia Rodzaj działalności
Sala gimnastyczna z szatnią oraz WC  i 

natryskami
176,03 m² Działalność sportowo-rekreacyjna

Sala sportowa z szatnią oraz WC  i 
natryskami

724,80 m² Działalność sportowo-rekreacyjna

Boisko wielofunkcyjne - trawiaste 660,00 m² Działalność sportowo-rekreacyjna

Sala karate 103,48 m² Działalność sportowo-rekreacyjna

§1. Organizator:

1. Przetarg jest organizowany przez Szkołę Podstawową nr 5 w Grodzisku Mazowieckim im 
L. Teligi

2. Przetarg  zostanie  przeprowadzony   w  siedzibie  Szkoły  Podstawowej  nr  5  w  Grodzisku 
Mazowieckim,  ul. Lecha Zondka 6.

§2. Forma przetargu:

Przetarg na wyłonienie najemcy lokalu i boiska odbędzie się dwuetapowo:
 etap I – ocena formalna złożonych ofert pisemnych,
 etap II -  licytacja stawki godzinowej czynszu najmu pomieszczenia lub boiska (jako stawkę 

godzinową należy rozumieć godzinę zegarową wynoszącą - 60 minut).

§3.Terminy przetargu:

Oferty pisemne należy składać w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 5 w Grodzisku Mazowieckim, 
ul. Lecha Zondka 6 do dnia 23.09.2022 r. do godz. 10.00  w sekretariacie szkoły. Oferty złożone 
po terminie będą zwrócone oferentowi bez otwierania. Potwierdzeniem złożenia oferty jest data 
wpływu na kopercie (datownik szkoły).
1. Otwarcie  ofert  nastąpi  w dniu  23.09.2022 r. o  godzinie  12.00.  Lista uczestników przetargu 

spełniających  wymagania  formalne  ogłoszona  zostanie  23.09.2022  r.  do  godziny  16.00 
poprzez  wywieszenie  w siedzibie  Szkoły  Podstawowej  nr  5  w Grodzisku  Mazowieckim  na 
tablicy ogłoszeń (parter).

2. Licytacja  miesięcznej  stawki  czynszu  odbędzie  się  26.09.2022  r. o  godzinie  12.00 
w  siedzibie  Szkoły  Podstawowej  nr  5  w  Grodzisku  Mazowieckim   (parter).  Licytacja  ma 
charakter publiczny i ustny.

§4. Wykluczenie osób z uczestnictwa w przetargu:



1. Najemcy lokali  użytkowych,  stanowiących  własność Gminy Grodzisk Mazowiecki,  którzy na 
dzień składania wykazują zadłużenie wobec Gminy - zadłużenie czynszowe są wykluczeni z 
przetargu.

§5. Warunki uczestnictwa w przetargu:

1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
1) złożenie oferty na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 wraz ze wszystkimi oświadczeniami i 

dokumentami wskazanymi §6 ust 4 regulaminu.
2. Oferent składa ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami w zamkniętej kopercie formatu A4 w 

sekretariacie szkoły. Na kopercie umieszcza się napis                                                „Oferta na 
wynajem  pomieszczeń  i  boisk  szkolnych  w  Szkole  Podstawowej  nr  5  w  Grodzisku 
Mazowieckim ".

§6. Oferta:
1. Zmiana treści wzoru oferty (załącznik nr 3) na wynajem pomieszczeń oraz boisk szkolnych 

skutkuje odrzuceniem oferty.
2. Oferta powinna zawierać: imię i nazwisko oferenta oraz nazwę i adres siedziby prowadzonej 

działalności, klubu sportowego, NIP, REGON.
3. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę zawierającą jedną jednoznacznie opisaną 

propozycję wynajmu pomieszczenia lub boiska szkolnego. W przypadku chęci najmu 
zarówno pomieszczenia jak i boiska szkolnego oferent składa dwie osobne oferty. 

4. Do oferty należy załączyć następujące dokumenty i oświadczenia:
1) Dokument  potwierdzający  prowadzenie  przez  oferenta  działalności  gospodarczej  w 

zakresie  prowadzonej  działalności  edukacyjnej/rekreacyjnej/sportowej 
lub dokument potwierdzający wpis do rejestru klubu sportowego.

2) Oświadczenie o braku zaległości podatkowych oraz składek ZUS.

3) Ofertę programową prowadzonej działalności edukacyjnej/rekreacyjnej/sportowej.

4) Oświadczenie  o  niekaralności  osoby  składającej  ofertę  lub  oświadczenia 
o  niekaralności  wszystkich  osób,  które  będą  prowadziły  zajęcia 
edukacyjne/rekreacyjne/sportowe w imieniu oferenta.

5) Oświadczenie oferenta o posiadaniu stosownych kwalifikacji zawodowych niezbędnych 
do prowadzenia zajęć edukacyjnych/rekreacyjnych/sportowych                     lub 
kwalifikacje zawodowe osoby/osób wskazanych przez oferenta do prowadzenia zajęć 
edukacyjnych/rekreacyjnych/sportowych.   

6) Oświadczenie  o  zapoznaniu  się  z  informacją  dotyczącą  przetwarzania  danych 
osobowych  na  potrzeby  ustnego  postępowania  przetargowego  na  wynajem 
pomieszczeń  i  boisk  szkolnych  z  przeznaczeniem  na  prowadzenie 
dodatkowych  odpłatnych  zajęć  w  zakresie  komercyjnej  działalności 
edukacyjnej/sportowej/rekreacyjnej. 

7) Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem przetargu ustnego nieograniczonego 
na wynajem pomieszczeń i boisk szkolnych. 

8) Oświadczenie o braku zadłużenia czynszowego wobec Gminy Grodzisk Mazowiecki.

5. Zarówno oferta, oświadczenia i załączone do oferty dokumenty muszą być podpisane przez 
oferenta.

6. Przed otwarciem licytacji  oferent  (uczestnik)  winien  przedłożyć  komisji  przetargowej  dowód 
tożsamości.



7. Jeżeli  oferent  podczas licytacji  reprezentowany jest  przez pełnomocnika,  należy przedłożyć 
stosowne pełnomocnictwo uprawniające do licytacji w imieniu oferenta.

§7. Odrzucenie ofert:
1. Oferta    zostanie    odrzucona   jeżeli    oferent    nie    złoży    wymaganej    kompletnej  

dokumentacji.
2. Oferenci, których oferty zostały odrzucone nie uczestniczą w licytacji.
3. Z  tytułu  odrzucenia  ofert  oferentom  nie  przysługuje  żadne  roszczenie  przeciwko 

wynajmującemu.

§8. Kryteria oceny ofert:
1. Przy wyborze ofert /w pierwszym etapie przetargu/ wynajmujący będzie się kierował złożeniem 

przez oferenta kompletu dokumentów.
2. Podczas licytacji /w drugim etapie przetargu/ wynajmujący będzie brał pod uwagę wyłącznie 

miesięczną wysokość czynszu najmu nieruchomości.

§9. Związanie z ofertą:

Oferent jest związany ofertą w ciągu 30 dni od dnia otwarcia ofert.

§10. Najem nieruchomości:

1. Przedmiotem  wynajmu  są  pomieszczenia  i  boiska  sportowe  (wykaz  pomieszczeń  i  boisk 
przeznaczonych do wynajmu stanowi załącznik nr 1)

2. Pomieszczenia i boiska szkolne przeznaczone na wynajem można oglądać w dni robocze w 
godzinach  8.00-15.00  po  wcześniejszym  uzgodnieniu  z  osobą  uprawnioną  do  kontaktu  z 
oferentami – Pan Michał  Michałowski  – kierownik obiektów sportowych (telefon kontaktowy 
792770048).

3. Czas trwania najmu pomieszczeń i boisk szkolnych 01.10.2022 r. – 23.06.2023 r. 
4. Pomieszczenia  i  boiska szkolne  mogą  być  wynajmowane  od  poniedziałku   do  piątku 

w  godzinach  16.30 –  22.00.  Najpóźniej obiekt należy opuścić o godzinie 22.00.
5. Wynajem pomieszczeń lub boisk szkolnych w godzinach innych niż wskazane w pkt. 4 jest 

możliwe za zgodą wynajmującego. 
6. Wynajem pomieszczeń lub boisk szkolnych w dni wolne od pracy jest możliwe za zgodą 

wynajmującego. 

7. Projekt umowy najmu pomieszczenia i boiska szkolnego stanowi załącznik nr 3.

§12. Ważność przetargu:

1. Przetarg może się odbyć bez względu na liczbę ofert spełniających wymogi i warunki określone 
w ogłoszeniu.

2. Przetarg  uważa  się  za  zakończony  wynikiem  negatywnym  jeżeli  w  pierwszym  etapie 
postępowania  nie  wpłynęła  ani  jedna  oferta  lub  jeżeli  komisja  przetargowa  stwierdziła, 
że  żadna  oferta  nie  spełnia  warunków  formalnych  przetargu,  a  także  jeżeli  żaden 
z uczestników zakwalifikowanych do drugiego etapu przetargu podczas licytacji nie zaoferował 
ceny wyższej od wywoławczej.

§ 13. Licytacja:

1. Przetarg odbywa się ustnie w drodze publicznej licytacji w siedzibie Szkołyb Podstawowej nr 
5 w Grodzisku Mazowieckim ul. Lecha Zondka 6.

2. Do licytacji godzinnej [60 minut] stawki czynszu za wynajem pomieszczeń lub boisk szkolnych 
przystępują oferenci zakwalifikowani do drugiego etapu przetargu. Prowadzący licytację może 
ograniczyć wstęp na salę jedynie do osób zakwalifikowanych do drugiego etapu przetargu. 

3. Licytacja może się odbyć choćby zakwalifikowano do przetargu tylko jednego oferenta.
4. Prowadzący licytację przedstawia oferentów, którzy zakwalifikowali się do II etapu przetargu – 

licytacji, ogłasza zasady licytacji oraz podaje do wiadomości następujące informacje: 



− przedmiot przetargu (pomieszczenie, boisko szkolne) 
− stawkę wywoławczą miesięcznego czynszu najmu pomieszczenia lub boiska
− dni  i  godziny  dostępności  najmowanych  pomieszczeń  i  boisk  szkolnych  zależne  od 

organizacji pracy szkoły. 
5. Prowadzący  licytację  informuje,  że  w  przypadku  zmiany  organizacji  pracy  szkoły 

Wynajmujący  zastrzega  sobie  prawo  do  dokonywania  zmian  w  zapisach  umowy  w  pkt. 
dotyczącym godzin najmu pomieszczenia lub boiska. Nie przyjęcie przez Najemcę propozycji 
nowych godzin najmu pomieszczenia lub boiska w postaci aneksu do umowy sporządzonego 
przez Wynajmującego skutkuje natychmiastowym rozwiązaniem umowy najmu bez skutków 
prawnych, a Najemcy nie przysługuje żadne roszczenie przeciwko Wynajmującemu z tytułu 
jej rozwiązania.

6. Prowadzący  licytację  informuje  uczestników licytacji,  że  po  trzecim wywołaniu  najwyższej 
zaoferowanej stawki czynszu dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte.

7. Licytacja rozpoczyna się od wywołania stawki czynszu - ceny wywoławczej za godzinę [60 
minut] najmu pomieszczenia lub boiska szkolnego w wysokości:

1) Sala gimnastyczna z szatnią oraz WC i natryskami 40,00 zł brutto
2) Sala sportowa z szatnią oraz WC i natryskami 2 sektory

Sala sportowa z szatnią oraz WC i natryskami 1 sektor
110,00 zł brutto
50,00 zł brutto

3) Boisko wielofunkcyjne - trawiaste 20,00 zł brutto
4) Sala karate 70,00 zł brutto

8. O  wysokości  postąpienia  decydują  uczestnicy  licytacji,  z  tym  że  postąpienie  nie  może 
wynosić mniej niż 10,00 zł brutto.

9. Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia miesięcznej stawki czynszu najmu 
dopóki, mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień.

10. Licytacja  jest  ważna,  jeżeli  przynajmniej  jeden jej  uczestnik  zaoferował  co najmniej  jedno 
postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

11. Po  ustaniu  zgłaszania  postąpień  prowadzący  licytację  wywołuje  trzykrotnie  ostatnią 
najwyższą  godzinną  stawkę  czynszu  najmu pomieszczenia  lub  boisk  szkolnych  i  zamyka 
licytację  ogłaszając oferenta który licytację wygrał.

12. Prowadzący przetarg sporządza protokół z przebiegu licytacji, który zawiera: 
1) oznaczenie miejsca i czasu licytacji
2) imię i nazwisko osoby prowadzącej licytację oraz członków komisji przetargowej
3) wysokość  stawki  wywoławczej  czynszu  najmu,  z  oznaczeniem  pomieszczenia 

lub boiska
4) najwyższą  miesięczną  stawkę  czynszu  najmu  zaoferowaną  za  pomieszczenie 

lub boisko
5) imię, nazwisko i miejsce zamieszkania wygrywającego licytację lub nazwę i adres firmy, 

prowadzonej działalności, klubu sportowego który przetarg wygrał
6) wysokość godzinnej wylicytowanej stawki czynszu najmu pomieszczenia, boiska
7) wzmiankę o odczytaniu protokołu
8) podpisy  osoby  prowadzącej  licytację,  członków  komisji  przetargowej 

i wygrywającego
13. Wygrywający  licytację,  podpisze  protokół  przetargu  i  zawrze  w  terminie  7  dni  od  daty 

przetargu umowę najmu pomieszczenia lub boiska szkolnego w Szkole Podstawowej nr 5 w 
Grodzisku Mazowieckim.  

§14. Protesty i odwołania:

1. Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu 
do  Dyrektora  Szkoły  Podstawowej  nr  5  w  Grodzisku  Mazowieckim  w  terminie   3  dni 
roboczych  od  dnia  zamknięcia   przetargu  -  ogłoszenia  wyniku  przetargu  ustnego 
nieograniczonego.

2. Dyrektor  rozpatruje  skargę  w  terminie  5  dni  roboczych  od  dnia  jej  otrzymania.  
W przypadku  uznania  zasadności  skargi,  jeśli  w tym czasie  podpisana  została  umowa 
ulega ona rozwiązaniu z końcem miesiąca. 



3. Dyrektor  Szkoły  Podstawowej  nr  5  w  Grodzisku  Mazowieckim  podaje  do  publicznej 
wiadomości, informacje, o wyniku przetargu, a w przypadku wniesienia skargi uznanej za 
zasadną także o tym fakcie. 

4. Komunikat  Dyrektora  Szkoły  Podstawowej  nr  5  w  Grodzisku  Mazowieckim  o  wyniku 
przetargu  zostanie  umieszczony  na  tablicy  ogłoszeń  (parter)  w  siedzibie  Szkoły 
Podstawowej nr 5 w Grodzisku Mazowieckim, niezwłocznie po rozpatrzeniu ewentualnych 
skarg.

§15. Umowa:
Umowę najmu z oferentem, który wygrał przetarg, zawiera dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 w 
Grodzisku  Mazowieckim  w  dwóch  jednobrzmiących  egzemplarzach.  Projekt  umowy  stanowi 
załącznik nr 4.

§16. Przetwarzanie danych osobowych:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27  kwietnia  2016  r.  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z przetwarzaniem  danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119                        z 04.05.2016, str. 1), 
dalej „RODO”, organizator (zamawiający)  informuję, że: 
1) Administratorem  danych  osobowych  jest  Dyrektor  Szkoły  Podstawowej  nr  5  w  Grodzisku 

Mazowieckim Anna  Fronczak,  kontakt  :  787 910 571,   22  734  60  20 wew.  24    e-mail  : 
anna.fronczak@grodzisk.pl

2) Inspektorem  ochrony  danych  osobowych  w  Szkole  Podstawowej  nr  5  w  Grodzisku 
Mazowieckim jest Pan Robert Kozłowski.  Kontakt: telefon 604-362-559; e-mail: iod@cdkp.pl

3) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 
postępowaniem  na  wynajem  powierzchni  użytkowej  pomieszczeń  i  boisk  szkolnych 
o  których  mowa  w  załączniku  1  do  regulaminu  znajdujących  się  na  terenie  przy 
ul. Lecha Zondka 6 w Szkole Podstawowej  nr 5 w Grodzisku Mazowieckim  prowadzonej w 
trybie przetargu ustnego nieograniczonego;

4) Dopuszczonymi  do przetwarzania danych osobowych będą tylko osoby upoważnione przez 
Administratora danych, w tym upoważnione do treści wskazanych jako kategoria szczególna 
ujęta w art. 10 RODO;

5) Odbiorcami  danych  osobowych  będą  osoby  lub  podmioty  uczestniczące  w  postępowaniu 
przetargowym  w  sposób  selektywny,  którym  udostępniona  zostanie  dokumentacja 
postępowania w oparciu o aktualnie obowiązującą podstawę prawną , w tym Krajowej Izbie 
Odwoławczej  zgodnie  z  art.  473  ustawy  z  dnia  11  września  2019  r.  Prawo  zamówień 
publicznych;

6) Dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia umowy zawartej 
na przedmiot udzielonego zamówienia;

7) Obowiązek  podania  przez  Panią/Pana  danych  osobowych  bezpośrednio  Pani/Pana 
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z 
udziałem w postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego;  konsekwencje  niepodania 
określonych danych wynikają z ustawy Pzp;  

8) W  odniesieniu  do  danych  osobowych  decyzje  nie  będą  podejmowane  w  sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

9) Każda  osoba  fizyczna  ,  której  dane  osobowe  będą  przetwarzane  w  zakresie  niniejszego 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego posiada:

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących;

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych;
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− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa                    w art. 18 ust.  
2 RODO,

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  gdy uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
RODO;

10) Nie przysługuje : 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e) RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c 
RODO. 

§17. Prawa organizatora:
Dyrektor  Szkoły  Podstawowej  nr  5  w  Grodzisku  Mazowieckim  może  podjąć  decyzję 
o unieważnieniu przetargu w przypadkach uzasadnionych dobrem uczniów i wychowanków.

                                                                                           Dyrektor
                                                                 Szkoły Podstawowej nr 5 w Grodzisku Mazowieckim 


