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Łódź, dnia 27 marca 2017 r. 

Towarzystwo Inicjatyw Europejskich 

ul. Żeromskiego 115 

90-542 Łódź 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/ŻŁOBEK-ANDRESPOL/TIE/2017 

1. Towarzystwo Inicjatyw Europejskich jako realizator Projektu: „MOJA DROGA DO 

PRACY PROWADZI PRZEZ ŻŁOBEK W GMINIE ANDRESPOL” realizowanego 

przez Towarzystwo Inicjatyw Europejskich w partnerstwie z Fundacją „Projekt: 

Aktywność” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  

w ramach Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, 

Działania X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do 

lat 3, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, 

zwraca się z prośbą o złożenie oferty na wynajem pomieszczeń na cele realizacji opieki 

nad dziećmi do lat 3 realizowanej w formie żłobka na terenie gminy Andrespol. 

 

Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną  

w „Umowie Partnerstwa 2014-2020 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków  

w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” z dnia 19.09.2016 r. oraz na 

podstawie zapisów niniejszego zapytania ofertowego.  

Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r, poz. 2164).   

 

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest usługa najmu lokalu z przeznaczeniem na żłobek dla 15 dzieci, 

na terenie gminy Andrespol na potrzeby realizowanego projektu „Moja droga do pracy 

prowadzi przez żłobek w gminie Andrespol”,  

z kodami CPV:    

 70200000 – 9 – usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż 

mieszkalne; 

 70000000 – 1 – usługi w zakresie nieruchomości; 

 70200000 – 3 – usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości stanowiących 

własność; 
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Oferowany typ umowy: Umowa najmu, która podpisana zostanie na okres do 31.03.2021; 

 

II. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 Kryteria obligatoryjne: 

 

Przedmiotem zamówienia jest wynajem lokalu z przeznaczeniem na żłobek w gminie 

Andrespol (powiat łódzki wschodni, województwo łódzkie) na potrzeby realizowanego 

projektu „Moja droga do pracy prowadzi przez żłobek w gminie Andrespol!”  

a. Lokal musi spełniać łącznie poniższe warunki zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10.07.2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i 

sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub 

dziecięcy. (Dz. U. poz. 925/2014 z dn. 11.07.2014 r.): 

• lokal, który spełnia wymagania określone w przepisach techniczno – budowlanych 

oraz przepisach o ochronie przeciwpożarowej dla kategorii zagrożenia ludzi ZL II, lub 

wymagania uzgodnione z właściwym miejscowo komendantem wojewódzkim Państwowej 

Straży Pożarnej. 

• Dopuszcza się lokal znajdujący się w budynku lub jego części jeżeli: 

a. lokal znajduje się na parterze budynku wykonanego z elementów nierozprzestrzeniających 

ognia, 

b. posiada co najmniej dwa wyjścia na zewnątrz, przy czym jednym z nich są drzwi 

wyjściowe z lokalu, a drugim inne drzwi lub okno umożliwiające bezpośrednie wyjście na 

przestrzeń otwartą, 

• powierzchnia lokalu wynosi co najmniej 90m² - lokal musi składać się z co najmniej 2 

pomieszczeń z przeznaczeniem na sale pobytu dzieci o łącznej powierzchni minimalnej 41 m² 

lub możliwe jest dostosowanie lokalu do podziału na co najmniej 2 pomieszczenia  

z przeznaczeniem na sale pobytu dzieci o łącznej powierzchni minimalnej 41 m²; 

• wysokość pomieszczeń powinna wynosić co najmniej 2,5m lub istnieje możliwość 

dostosowania lokalu do niniejszego wymogu; 

• lokal posiada sanitariaty lub istnieje możliwość adaptacji sanitariatów do potrzeb 

małych dzieci; 

• w lokalu istnieje łazienka z miską ustępową oraz natryskiem z ciepłą bieżącą wodą, 

lub innymi urządzeniami do utrzymania higieny osobistej dzieci lub istnieje możliwość 
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adaptacji łazienki z miską ustępową oraz natryskiem z ciepłą bieżącą wodą, lub innych 

urządzeń do utrzymania higieny osobistej dzieci,  

• w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt dzieci, na grzejnikach centralnego 

ogrzewania umieszczone są osłony ochraniające przed bezpośrednim kontaktem z elementami 

grzejnymi lub możliwe jest umieszczenie takich osłon ochraniających; 

• w pomieszczeniach jest możliwość otwierania co najmniej 50% powierzchni okien lub 

istnieje możliwość dostosowania pomieszczeń w ww. zakresie; 

• w lokalu istnieje kuchnia, która może pełnić funkcję rozdzielni posiłków lub istnieje 

możliwość adaptacji kuchni/ rozdzielni posiłków dla dzieci; 

• w lokalu istnieje dodatkowe zaplecze sanitarne dla pracowników lub istnieje 

możliwość adaptacji dodatkowego zaplecza sanitarnego dla pracowników; 

• lokal wyposażony jest trudno zapalną wykładzinę i wystrój wnętrz lub lokal można 

wyposażyć w ww. zakresie; 

• możliwy jest najem lokalu w terminie od 1 kwietnia 2017 r. do 31 marca 2021 r. z 

możliwością przedłużenia na kolejne lata; 

• w pomieszczeniach jest zapewniona temperatura co najmniej 20°C;  

• lokal znajduje się w dobrym stanie technicznym. 

Lokal może wymagać prac adaptacyjnych w celu spełniania ww. wymogów. 

III. ZAMAWIAJĄCY  

Towarzystwo Inicjatyw Europejskich z siedzibą w Łodzi, ul. Żeromskiego 115, 90-542 Łódź. 

 

IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA  

Okres  realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy r. do 31 marca 2021 r. z możliwością 

przedłużenia na kolejne lata. 

V. OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ  

 

1. Oferta powinna składać się z wypełnionego i podpisanego przez osoby uprawnione do 

występowania w imieniu Oferenta „Formularza ofertowego” stanowiącego Załącznik 

nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego. Oferta musi być wypełniona w języku 

polskim, pisemnie na papierze przy użyciu nośnika pisma nie ulegającego usunięciu 

bez pozostawienia śladów. 
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2. Każda poprawka w ofercie winna być parafowana przez osobę upoważnioną do 

podpisywania oferty. 

3. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę, obejmującą całość zamówienia, w której musi 

być zaoferowana tylko jedna ostateczna cena całego zamówienia. Oferent na 

formularzu oferty winien podać cenę brutto wynajmu za jeden metr kwadratowy 

wynajmowanej powierzchni oraz cenę brutto wynajmu w skali miesiąca (wyliczonej 

jako iloczyn stawki brutto za metr kwadratowy wynajmowanej powierzchni). 

4.  Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną. 

5.  Za datę złożenia oferty rozumie się datę wpływu przesyłki do Zamawiającego. 

6.  Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania. 

7.  Koszty przygotowania i złożenia oferty pokrywa Oferent. 

8.  Oświadczenie o braku powiązania osobowego i kapitałowego – załącznik nr 2; 

9.  Oświadczenie oferenta o prawie do dysponowania lokalem – załącznik nr 3. 

 

VI. KRYTERIA OCENY OFERTY  

Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej  

w oparciu o następujące kryteria: 

1. Kryterium wyboru ofert: Cena najmu lokalu brutto za 1 miesiąc najmu. 

2. Waga kryterium: 100%. 

3. Oferent określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie ceny brutto 

obejmującej kwotę podatku VAT (jeśli dotyczy). Zamawiający wybierze ofertę, która 

będzie zawierała najniższą cenę brutto za 1 miesiąc najmu lokalu i będzie zgodna  

z niniejszym zapytaniem. Ocena ofert dokonywana będzie według następującego 

wzoru: 

 

Najniższa cena ofertowa brutto 

               C= …………………………………………………… x 100 pkt. 

       Cena brutto oferty badanej 

 

VII. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ 

 

Wykonawca zostanie związany ofertą przez 30 dni (bieg terminu rozpoczyna się wraz  

z upływem terminu składania oferty).  

 

 

VIII. TERMIN I ZASADY SKŁADANIA OFERT  

 

1. Oferty należy składać do dnia 31.03.2017 r. do godz. 16:00 na adres:  
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Biuro Projektu „Moja droga do pracy prowadzi przez żłobek w gminie Andrespol” 

Towarzystwo Inicjatyw Europejskich,  

ul. Żeromskiego 115, 90-542 Łódź   

lub e-mail:  akademiamaluszka.andrespol@gmail.com 

2. Dopuszcza się drogę korespondencji elektronicznej (skan).  

3. Oferta musi być przygotowana na formularzu wg wzoru „Formularz ofertowy” 

załączonego do niniejszego zapytania.  

4. Oferta powinna być przygotowana w języku polskim i zgodnie z wymogami 

Zamawiającego zawartymi w niniejszym zapytaniu ofertowym. 

5. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, powinny być parafowane 

przez osobę/osoby podpisujące ofertę. 

6. Oferta powinna być opatrzona: Nazwą oferenta,  posiadać datę sporządzenia, zawierać 

adres siedziby oferenta, numer telefonu, numer PESEL/NIP,  nr KW oferowanego 

lokalu, cenę, podpisana czytelnie przez osobę upoważnioną do reprezentowania 

Wykonawcy, zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do 

niniejszego zapytania.  

7. Zamawiający poprawia w tekście oferty: 

a. oczywiste omyłki pisarskie, 

b. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek, 

c. inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty. 

Po poprawieniu omyłek wymienionych w punkcie 7 Zamawiający zawiadamia 

Wykonawcę w terminie bezzwłocznym. 

8. Koszty związane  z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.  

9. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o prawie do dysponowania lokalem.  

10. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. 

11. Składać oferty mogą Oferenci, którzy: 

a. są właścicielami lokalu lub przysługuje im prawo do składania oferty w imieniu 

właściciela. Oferent oświadcza ponadto, że w stosunku do lokalu nie zawierał 

żadnych umów zobowiązujących ani rozporządzających, przedmiot oferty nie jest 

także wynajmowany, dzierżawiony bądź oddany do użytkowania bądź używania na 

rzecz osoby trzeciej. 

b. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia.  

12. W postępowaniu nie mogą brać udział oferenci, którzy są powiązani z Zamawiającym 

osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe należy rozumieć 
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wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do 

zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w 

imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem 

procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:  

a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;  

b. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;  

c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika;  

d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa 

w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego 

stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.  

13. W przypadku przedstawienia oferty niezgodnej z niniejszym zapytaniem ofertowym, 

przedstawienia informacji nieprawdziwych lub nie spełnienia warunków udziału  

w postępowaniu Wykonawca zostanie odrzucony z niniejszego postępowania.  

 

14.  Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli spełnienia przez oferenta warunków 

postępowania. Oferent ma obowiązek taką kontrolę umożliwić i współpracować przy 

kontroli. W przypadku wykazania niezgodności wyników kontroli ze złożonym 

oświadczeniem oferent może zostać wykluczony z postępowania na każdym jego 

etapie.  

 

15. W uzasadnionych przypadkach, szczególnie gdy z analizy załączonych do oferty 

oświadczeń i/lub dokumentów potwierdzających spełnianie przez Wykonawcę 

warunku udziału w postępowaniu - wiedzy i doświadczenia wynikają wątpliwości, że 

przedstawione w nich zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane 

nienależycie, zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, 

na rzecz którego usługi były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych 

informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu. 

 

 

16. W przypadku wykluczenia oferenta po ułożeniu listy rankingowej procedura zostanie 

powtórzona od tego momentu.  Postępowanie kończy się z chwilą zawarcia umowy (zał. 

nr 4) z wybranym oferentem.  

 

17. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania 

przyczyny na każdym jego etapie. 
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IX. KRYTERIA WYBORU OPFERTY 

 

1. Wybór najkorzystniejszej oferty dokonany zostanie na podstawie kryterium jakim są :  

 Kryterium wyboru ofert: Cena najmu lokalu brutto za 1 miesiąc najmu. 

 Waga kryterium: 100%. 

 

2. Oferent określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie ceny brutto obejmującej kwotę 

podatku VAT (jeśli dotyczy). Zamawiający wybierze ofertę, która będzie zawierała 

najniższą cenę brutto za 1 miesiąc najmu lokalu i będzie zgodna z niniejszym 

zapytaniem. Ocena ofert dokonywana będzie według następującego wzoru: 

 

Najniższa cena ofertowa brutto 

                C= …………………………………………………… x 100 pkt. 

       Cena brutto oferty badanej 

3. Cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.  

4.  Zamawiający podpisze umowę (załącznik nr 4) z Wykonawcą, który przedłoży 

najkorzystniejszą ofertę wynikającą z przyjętych kryteriów o których mowa w rozdz. VI 

niniejszego zapytania ofertowego z zastrzeżeniem zapisów rozdziału VIII. Ponadto 

warunkiem podpisania umowy będzie przeprowadzenie przez  Zamawiającego bezpośredniej 

wizji lokalnej lokalu  z wynikiem pozytywnym - w celu potwierdzenia warunków, o których 

mowa w rozdz. II niniejszego Zapytania. O miejscu i terminie podpisania umowy 

Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę. 

 

X. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie opublikowana niezwłocznie na 

stronie internetowej Zamawiającego. Oferenci, których oferta zostanie wybrana zostaną 

poinformowani za pośrednictwem poczty lub drogą elektroniczną (mailem). 

       

XI. INFORMACJE DODATKOWE  

a. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 

-   zmiany lub odwołania niniejszego ogłoszenia, 

-   zmiany warunków lub terminów prowadzonego postępowania ofertowego, 

-  unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, a także do 

pozostawienia postępowania bez wyboru oferty, 

-  wezwanie Wykonawcy do złożenia wyjaśnień i/lub uzupełnienia złożonej oferty. 
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2. Nie przewiduje się płatności zaliczkowych.  

3. Wykonawca wystawiać będzie za wykonanie zamówienia rachunek za każdy miesiąc. 

4. W przypadku wyboru oferty oraz podpisania umowy, płatności przekazywane będą na 

wskazany numer konta w terminie 7 dni, po przedłożeniu faktury lub rachunku (nie 

częściej niż raz na miesiąc), z zastrzeżeniem, że warunkiem zachowania terminu jest 

dostępność środków na finansowanie Projektu przekazanych Zamawiającemu przez 

Instytucję Zarządzającą (Urząd Marszałkowski w Łodzi) na wyodrębnionym dla tego 

celu rachunku bankowym.  

 

 

5. KONTAKT  

Biuro projektu „MOJA DROGA DO PRACY PROWADZI PRZEZ ŻŁOBEK W 

GMINIE ANDRESPOL” 

90-542 Łódź, ul. Żeromskiego 115, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00. 

tel.: 797-96-51-51 e-mail: akademiamaluszka.andrespol@gmail.com 

6. ZAŁĄCZNIKI:  

1. Wzór „Formularz ofertowy” wraz z Oświadczeniami;  

2. Oświadczenie oferenta o braku powiązania osobowego i kapitałowego; 

3. Oświadczenie oferenta o prawie do dysponowania lokalem; 

4. Wzór Umowy. 
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 1/ŻŁOBEK-ANDRESPOL/TIE/2017 

FORMULARZ OFERTOWY WYNAJEM LOKALU NA ŻŁOBEK  

I. Nazwa i adres Wykonawcy  

 …………………………………………….. 

…………………………………………….. 

II. Dane dotyczące Zamawiającego  

Towarzystwo Inicjatyw Europejskich 

ul. Żeromskiego 115 

90-542 Łódź 

III. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia  

Oferuję wykonanie usługi wynajmu lokalu: 

Adres: (kod pocztowy, miejscowość, gmina, ulica, numer)  

………………………………………………………………………………………………….. 

Numer KW: ……………………………… 

z przeznaczeniem na żłobek w ramach projektu „Moja droga do pracy prowadzi przez żłobek 

w gminie Andrespol!” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw 

w regionie, Działania X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w 

wieku do lat 3, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 

2014-2020, 

Cena za metr kwadratowy/miesięcznie: 

………………………………………. słownie …………………………………. zł brutto  

Cena za całość powierzchni/miesięcznie: 

 

………………………………………. słownie ………………………………….zł brutto 

IV. Oświadczam, że  

. po zapoznaniu się z opisem przedmiotu zamówienia nie wnoszę do niego zastrzeżeń;  

. wybór mojej oferty nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.  
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Data i czytelny podpis 

 Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 1/ŻŁOBEK-ANDRESPOL/TIE/2017 

Oświadczenie o braku powiązania osobowego i kapitałowego 
 

Niniejszym oświadczam, iż …..………………….………………..………………………… 

 (nazwa i adres Wykonawcy)  

nie jest powiązana / powiązany z Zamawiającym tj. Towarzystwem Inicjatyw Europejskich 

osobowo lub kapitałowo.  

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumiemy wzajemne powiązania między 

Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 

Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z 

przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, 

polegające w szczególności na:  

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;  

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;  

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika;  

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w 

linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w 

stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.  

 

Data……………………………..  

 

 

.................................................................... 

                    (podpis Wykonawcy) 

 

*Niepotrzebne skreślić 



 
Projekt: „MOJA DROGA DO PRACY PROWADZI PRZEZ ŻŁOBEK W GMINIE ANDRESPOL!” 

realizowany przez Towarzystwo Inicjatyw Europejskich w partnerstwie z Fundacją „Projekt: Aktywność” 
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników  

i przedsiębiorstw w regionie, Działania X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 

 

                                 

11 

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego nr 1/ŻŁOBEK-ANDRESPOL/TIE/2017 

 

………………………………………………………………………  

pełna nazwa oferenta miejscowość i data 

……………………………………………………………………… 

adres oferenta 

 

OŚWIADCZENIE OFERENTA 

Ja, niżej podpisany/a  oświadczam, że jestem właścicielem Przedmiotu niniejszej Oferty/ 

przysługuje mi prawo do składania oferty w imieniu właściciela*. Oświadcza ponadto, że  

w stosunku do niżej opisanego Przedmiotu oferty nie zawierałem żadnych umów 

zobowiązujących ani rozporządzających, Przedmiot oferty nie jest także wynajmowany, 

dzierżawiony bądź oddany do użytkowania bądź używania na rzecz osoby trzeciej. 

 

…………………………………………………… 

 Podpis oferenta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego nr 1/ŻŁOBEK-ANDRESPOL/TIE/2017 

 
Umowa najmu lokalu użytkowego 

 

Zawarta w dniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r. w  Łodzi pomiędzy:  

  

… prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą:  

…. w siedzibie przy ul. …, …-…. …, NIP …..,  

zwanym dalej Wynajmującym,  

a  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

   

zwanym dalej Najemcą.  

 

§ 1 

Wynajmujący oświadcza, że jest właścicielem lokalu użytkowego o numerze …. położonego w …. 

przy ul. ….. lokal, dla którego ……., …….. prowadzi księgę wieczystą nr …….  

 

§ 2 

1. Wynajmujący oddaje w dniu …...2017 roku Najemcy do używania cały lokal użytkowy, o 

którym mowa w § 1, którego powierzchnia użytkowa wynosi ….. m2 wraz ze znajdującymi się 

w nim urządzeniami i wyposażeniem, których szczegółowy wykaz znajduje się w załączniku 

nr 1 do niniejszej umowy.  

2. Najemca nie wnosi zastrzeżeń do stanu technicznego lokalu użytkowego, który zostaje 

udokumentowany w protokole zdawczo-odbiorczym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej 

umowy.  

§ 3 

1. Czynsz najmu wynosi miesięcznie ….zł (słownie: ….złotych 00/100). 
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2.   Czynsz najmu, o którym mowa w ust. 1, płatny jest przez Najemcę w terminie 7 dni od dnia 

doręczenia mu faktury VAT/ rachunku przelewem na rachunek bankowy Wynajmującego  

w ……. 

3. Ustalona stawka czynszu obowiązywać będzie przez cały okres umowy określony w § 7 pkt. 1.   

4. W przypadku opóźnienia w zapłacie czynszu przez Najemcę, Wynajmującemu przysługują 

odsetki ustawowe.  

5. W przypadku opóźnienia w przekazaniu środków finansowych przez Urząd Marszałkowski w 

Łodzi na rzecz Najemcy w związku z realizowanym projektem: ”Wspieramy mamy w powrocie 

do pracy” Wynajmujący po wcześniejszym zgłoszeniu mu zaistniałej sytuacji odroczy termin 

płatności czynszu najmu do momentu przekazania transzy przez Urząd Marszałkowski w Łodzi, 

przy czym na okres nie dłuższy niż jeden miesiąc.  

6. Za datę zapłaty należności strony uznają datę wpływu pieniędzy rachunek Wynajmującego.  

7. Najemca zobowiązany jest pokrywać dodatkowo wszelkie koszty związane z eksploatacją 

lokalu, w szczególności za wodę, prąd, ciepło, podatek od nieruchomości oraz wywóz śmieci. W 

przypadku gdy koszty te poniesie Wynajmujący, może on żądać od Najemcy zwrotu 

odpowiednich kwot w terminie 7  dni od doręczenia wezwania. 

§ 4 

1. Przedmiot najmu, o którym mowa w § 2 pkt 1 niniejszej umowy, służyć będzie Najemcy do 

utworzenia żłobka dla dzieci.  

2. W związku z planowaną działalnością, lokal wymaga odpowiedniego przystosowania i 

przebudowy, na co Wynajmujący wyraża zgodę.  

§ 5 

1. Najemca nie może, bez pisemnej zgody Wynajmującego, zmienić przeznaczenia lokalu. 

2. Najemca oświadcza, że stan techniczny lokalu jest mu znany. Wszelkie koszty adaptacji 

lokalu Najemca poniesie we własnym zakresie i nie będzie rościł od Wynajmującego 

rekompensaty za nakłady poniesione w lokalu.  
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3. Najemca nie może, bez pisemnej zgody Wynajmującego, oddać osobie trzeciej lokalu 

użytkowego lub jego części do używania.  

4. Wynajmujący zobowiązuje Najemcę do wykupu polisy ubezpieczeniowej OC (lub 

rozszerzenia własnej istniejącej polisy) o przedmiot najmu i zobowiązuje najemcę do 

przedstawienia kopii tejże polisy Najemcy.  

§ 7 

1. Umowa najmu zawarta jest na czas określony od ….. roku do …… roku. 

2. Na miesiąc przed wygaśnięciem umowy Najemca może zgłosić Wynajmującego wolę 

dalszego najmu przedmiotowego lokalu, co skutkować będzie pierwszeństwem Najemcy do 

zawarcia umowy najmu na dalszy okres. 

3. Umowa może zostać wypowiedziana przez Wynajmującego ze skutkiem natychmiastowym w 

przypadku zalegania przez najemcę z zapłatą czynszu za dwa kolejne okresy płatności, przy 

czym w sytuacji opisanej w § 3 pkt.9 do wypowiedzenia umowy upoważniają Wynajmującego 

zaległości czynszowe w opłatach za trzy kolejne okresy płatności (kwartał).    

4. Umowa może zostać wypowiedziana ze skutkiem natychmiastowym, gdy Najemca użytkuje 

lokal w sposób niewłaściwy i niezgodny z przeznaczeniem, mimo uprzedniego wezwania 

Najemcy do zaniechania naruszeń umowy.    

5. Wynajmujący może wypowiedzieć umowę z zachowaniem miesięcznego okresu 

wypowiedzenia w przypadku nieuzyskania dofinansowania na realizacje projektu "……." lub 

rozwiązaniem umowy przez Instytucję Zarządzającą projektem z Wynajmującym z winy nie 

leżącej po stronie Wynajmującego.     

§ 8 

1. Po wygaśnięciu umowy Najemca zobowiązany jest w terminie … dni zwrócić przedmiot 

najmu Wynajmującemu w stanie niepogorszonym z uwzględnieniem jego normalnego 

używania.  

2. W dniu zwrotu strony sporządzą protokół zdawczo-odbiorczy.  
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3. Nakłady poniesione przez Najemcę trwale związane z lokalem (np. glazura, wykończenie 

podłogi, stolarka drzwiowa, ceramika sanitarna i armatura) mogą pozostać w zdawanym 

lokalu, w razie ich pozostawienia kolejny najemca chcący zachować nakłady może dokonać 

zwrotu Najemcy wartości poniesionych nakładów.  

 

 

§ 9 

1. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy 

pisemnej.  

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.  

3. Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron. 

  

 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

         Wynajmujący Najemca 

 

 


