
 

 W A R U N K I 
Przystąpienia do przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę pomieszczeń /powierzchni 
w kompleksie Nr 2132 na bar bistro w dniu 22.03.2017r 

 
 

1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości podanej w ogłoszeniu  o 
przetargu, przelewem na konto Bank PKO S.A. 75 1240 6292 1111 0010 3708 8911 (liczy się data wpływu 
na konto): 
2. Wadium musi być wniesione nie później niż na 1 dzień przed terminem przetargu, przy czym za datę 
wpływu przyjmuje się dzień ujawnienia środków pieniężnych na rachunku bankowym organizatora. 
3. Wadium zwraca się osobom, które nie zostały wyłonione jako najemcy w wartości nominalnej, 
niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż po upływie 3 dni roboczych od daty 
zamknięcia lub odwołania przetargu. 
4. Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego. 
5. Wadium ulega przepadkowi na rzecz DW WAM Oddział Rewita Mielno w przypadku uchylenia się przez 
wygrywającego przetarg od podpisania umowy (w treści określonej przez Oddział) i wpłaty pozostałej kwoty 
czynszu dzierżawnego. 
6. W przetargu mogą wziąć udział osoby i firmy nie posiadające zadłużenia względem Domów Wczasowych 
WAM . 
7.Uzbrojenie obiektu w niezbędne przyłącza wraz z wymaganymi przez prawo zezwoleniami spoczywa na 
Dzierżawcy i odbywa się jego staraniem oraz na jego koszt. 
8. Dzierżawca w przypadku samowolnej lokalizacji dodatkowego obiektu umowa zostanie rozwiązana w 
trybie natychmiastowym, a wadium ulegnie przedawnieniu na rzecz Oddziału Rewita Mielno. 
9.Dzierżawca odpowiada za porządek odpowiada za porządek przed i na terenie dzierżawy. 
10. DW WAM Oddział Rewita Mielno zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu przed wyznaczonym 
terminem w całości lub jego części bez podania przyczyny. Odstąpienie od przetargu  nie powoduje 
naliczenia odsetek za wpłacone wadium. 
11.Po zakończeniu dzierżawy, Dzierżawca zobowiązuje się do przekazania protokolarnie pomieszczenia. 
12. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest podpisanie oświadczenia, że oferent zapoznał się z 
warunkami przetargu oraz lokalizacją nieruchomości, w którym znajduje się pomieszczenie i akceptuje je bez 
zastrzeżeń. 
 

 
Oświadczam, że zapoznałem(am) się z warunkami przetargu oraz lokalizacją nieruchomości i 

akceptuje je bez zastrzeżeń. 
 

 
 

 

 

 
…………………………………….                                                          ………………………………………………… 
      ( data)                                                                                                                        ( imię i nazwisko) 

   

 


