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UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE 

Al. Racławickie 1, 20-059 Lublin 

Ogłasza konkurs ofert na  dzierżawę  gruntu o powierzchni 12m2 na działce  nr 5/11 położonej  

w Lublinie przy ul. Chodźki (w rejonie przystanku autobusowego numer 1722), opisanej w  księdze 

wieczystej LU1I/00316608/8, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej.   

REGULAMIN KONKURSU 

Na podstawie Pisma Okólnego nr 50/2016 Kanclerza Uniwersytetu Medycznego w Lublinie  

z dnia 04.11. 2016 r., na posiedzeniu Komisji Przetargowej został ustalony poniższy Regulamin 

konkursu na dzierżawę gruntu 12m2 działki nr 5/11 położonej przy ul. Chodźki w Lublinie, na 

prowadzenie działalności handlowej.   

 

I Przedmiot przetargu/konkursu: 

1. Przedmiotem dzierżawy jest powierzchnia 12m2 gruntu.  

2. Grunt zlokalizowany jest na działce nr 5/11 położonej przy ul. Chodźki w Lublinie,  

będący własnością Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. 

      II Warunki dotyczące prowadzenia działalności: 

1. Aktualnie na przedmiotowej powierzchni istnieje kiosk przystosowana do prowadzenia 

tego typu działalności, która stanowi własność obecnego najemcy. 

2. Oferowana do dzierżawy powierzchnia gruntu wymagać będzie wykonania we 

własnym zakresie i na własny koszt adaptacji oraz doprowadzenie i zawarcie umowy na 

dostawę energii elektrycznej. Wykonana adaptacja pozostaje własnością dzierżawcy. 

3. Dzierżawca zobowiązuje się do przestrzegania zakazu sprzedaży napojów 

alkoholowych i środków odurzających. 

 
III Warunki dotyczące umowy: 

1. Umowa najmu zawarta zostanie na okres 4 lat.  

2. Czynsz najmu będzie liczony w ten sposób, że stawka za 1m2 netto, wyłoniona w 
drodze konkursu (nie mniejsza niż 24,00 zł/m2 netto) pomnożona będzie przez 
powierzchnię dzierżawy tj. 12m2 i powiększona o należny podatek VAT.  

 
IV Warunki udziału w konkursie: 

W konkursie mogą uczestniczyć oferenci, którzy: 

1. Prawidłowo złożą ofertę wraz z załącznikami wymienionymi w p. V Regulaminu Konkursu. 

2. Są podmiotami prowadzącymi czynną działalność gospodarczą związaną ze sprzedażą 

detaliczną poza siecią sklepową typu kioski.  

3. Wpłacą wadium w wysokości 300,00 zł (słownie: trzysta złotych 00/100) na rachunek 

Uczelni w Banku BGK w Lublinie, numer rachunku: 68113012060028909738900004. 

Dowód wpłaty wadium załączony będzie do oferty. 

4.  Złożą oświadczenie, że kondycja finansowa pozwala na prowadzenie działalności 

gospodarczej w przedmiocie konkursu i nie są w stanie upadłości. 
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V Oferta  musi zawierać : 

1. Czytelnie wypełniony formularz Oferty Konkursowej wg wzoru podanego w załączniku  

nr 1 Regulaminu konkursu. 

2. Aktualny wypis z rejestru działalności gospodarczej/wydruk z Centralnej Ewidencji  

i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Rejestru Sądowego. Dokumenty wydane nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.   

3. NIP, REGON 

4. Pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy). 

5. Dowód wpłaty wadium. 

6. Wizualizację zagospodarowania dzierżawionego terenu. 

7. W przypadku składania kopii w/w dokumentów wymagane jest ich poświadczenie za 

zgodność z oryginałem. 

        .  

 VI Kryterium oceny ofert 

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Organizator konkursu będzie kierował się 

oferowaną ceną netto za 1 m2. Cena musi być podana jednoznacznie bez tzw. 

,,przedziałów’’ i innych wariantów, wyrażona w złotych polskich. Cena będzie 

powiększona o należny podatek VAT.      

2. Ustala się wywoławczą stawkę  – 24,00 zł netto za 1m2  

3. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że 

zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Uniwersytet wezwie Oferentów, którzy 

złożyli te oferty do złożenia w wyznaczonym terminie  ofert dodatkowych.  

 

VII Termin składania ofert 

Oferty należy składać w Kancelarii Ogólnej Uniwersytetu Medycznego, Al. Racławickie 1, Al. 

Racławickie 1, 20-059 Lublin do dnia 29.12.2016 r. do godz. 11.00  w formie pisemnej  

w zabezpieczonej kopercie, ostemplowanej lub podpisanej w miejscu zaklejenia, z napisem: 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Al. Racławickie 1 20-059 Lublin ,,Oferta na dzierżawę 12m2 

gruntu na działce  nr 5/11 położonej  w Lublinie przy ul. Chodźki.’’ 

Złożenie oferty po upływie wyznaczonego terminu, niekompletnej, wadliwie wypełnionej lub 

nieczytelnej skutkuje odrzuceniem oferty. Wycofanie oferty następuje na pisemny wniosek 

Oferenta. 

 

 

VII Otwarcie ofert 

1. Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.12.2016r. o godzinie 11.20 w siedzibie 

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie- budynek Rektoratu, Al. Racławickie 1.  Lublin, 

pokój 17.    

2. Komisja dokonuje w części jawnej następujących czynności: 

a) stwierdza liczbę oraz termin złożonych ofert,  

b) otwiera koperty ofert złożonych w terminie określonym w regulaminie konkursu, 

c) podaje nazwę oferenta i zaproponowaną cenę 
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3. Komisja w części niejawnej dokonuje następujących czynności: 
a) weryfikuje oferty i ustala, które z ofert spełniają warunki określone w warunkach 

konkursu, 
b)  odrzuca oferty które są niekompletne, nie odpowiadają warunkom określonym  
     w warunkach konkursu,  do ofert nie dołączono dowodu wniesienia wadium, 

4. Przyjmuje pisemne wyjaśnienia i oświadczenia zgłoszone przez oferentów na wniosek     
Komisji. 

5. Konkurs uważa się za odbyty, chociażby zakwalifikowano tylko jednego oferenta 
spełniającego warunki określone w ogłoszeniu oraz regulaminie konkursu.  

6. Z przebiegu czynności konkursowych komisja sporządza protokół i przedkłada do            
zatwierdzenia Kanclerzowi. 

 

VIII Ogłoszenie wyników konkursu 

1. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do 30.12.2016 r. dni po zatwierdzeniu przez         

Kanclerza protokołu z przeprowadzonego postępowania. 

2. O wynikach konkursu Oferenci zostaną zawiadomieni pisemnie, a także przez  

zamieszczenie wyników na stronie internetowej Uniwersytetu: www.umlub.pl  

3. Osoby zainteresowane obejrzeniem powierzchni, która jest przedmiotem dzierżawy   

proszeni są o kontakt pod numerem telefonu kom. 797407853. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

REGULAMIN ZATWIERDZAM 

 

 

…………………………………… 


