
UCHWAŁA NR XXXIII/708/13
RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 30 stycznia 2013 r.

Ogłoszenie pierwszego konkursu na najem lokali użytkowych w ramach programu: "Lokal na kulturę", 
przyjęcia regulaminu konkursu, oraz powołania komisji konkursowej. 

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r., nr 142, poz. 
1591 z późn. zm.) 

Rada Miasta Katowice 
uchwala: 

§ 1. W ramach programu "Lokal na kulturę" ogłasza się pierwszy konkurs na najem lokali użytkowych. Opis 
i założenia programu stanowią załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Szczegółowy wykaz lokali, wraz z opisem ich powierzchni, wyposażenia, stanu technicznego oraz stawkami 
minimalnymi i kwotami wadium stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 3. Przyjmuje się regulamin konkursu na najem lokali użytkowych w ramach programu "Lokal na kulturę" 
stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały, oraz formularz oferty stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej 
uchwały. 

§ 4. Do przeprowadzenia konkursu powołuje się komisję konkursową w składzie wyznaczonym zarządzeniem 
Prezydenta Miasta Katowice. Komisja wybierze ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego 
i Sekretarza. 

§ 5. Desygnować do Komisji konkursowej następujących radnych Rady Miasta Katowice: 

1. Elżbieta Zacher 

2. Andrzej Zydorowicz 

§ 6. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Katowice 

Arkadiusz Godlewski
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Uzasadnienie  

Starania Katowic m. in. o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury  wyzwoliły w mieszkańcach miasta 

ogromną potrzebę uczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych – nie tylko tych największych ale także – 

a być może przede wszystkim – w tych małych, kameralnych, przeznaczonych dla niewielkiej 

publiczności.  

 

Organizatorzy tego typu wydarzeń (spotkań, debat, małych wystaw itd.) spotykają się jednak z 

wieloma trudnościami. Największą z nich jest przestrzeń – często bowiem stowarzyszenia czy fundacje 

nie posiadają własnych lokali, w których swoje statutowe projekty mogłyby realizować. Wdrożenie 

programu „Lokal na kulturę”, pozwoliłoby sytuację polepszyć, unormować, a przede wszystkim jest to 

szansa na urozmaicenie i zdecydowaną zmianę krajobrazu kulturalnego w Katowicach. Dzięki 

programowi organizatorzy, których brak własnej przestrzeni ograniczał, będą mogli starać się o lokale z 

preferencyjnymi stawkami czynszowymi. Co za tym idzie, będą w stanie stworzyć program działalności 

kulturalnej związany z danym miejscem na dłuższy czas, powiązać ów program z lokalną społecznością. 

 

 Do najmu przeznaczone zostaną lokale znajdujące się na liście lokali przeznaczonych do 

wynajęcia w drodze konkursu, które będą mogły być wynajęte dla osób fizycznych oraz innych 

podmiotów prowadzących działalność społeczno-kulturalną. 

 

Zgodnie z założeniami programu „Lokal na kulturę”, będą wynajmowane po preferencyjnych 

stawkach, wyższych jednak niż koszty utrzymania lokali ponoszone przez zarządzającego. Kryterium 

wyboru będzie oferta społeczno-kulturalna przedstawiona przez oferentów, w korelacji z ich 

dotychczasowym dorobkiem.  

 

Oceny ofert i późniejszego monitoringu działania, w oparciu o regulamin konkursu, dokona 

komisja konkursowa. 

 

Rady Miasta Katowice
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/708/13

z dnia 30 stycznia 2013 r.
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Załącznik nr 2. Wykaz lokali przeznaczonych do konkursu „Lokal na kulturę”
Lp Adres: Pow. 

lokalu:
Stawka 
czynszu:

Własność: Usytuowanie Okres 
najmu:

Inne: Atuty: Wadium Administrator Godziny 
oglądania 
lokalu

1 Gliwicka 58 22,62 m2 5 zł/m2 miasto Katowice parter-front 3 lata odcinek ulicy Gliwickiej 
w rejonie Kościoła Św. 
Józefa.

- stawka czynszu, 
pozwalająca utrzymać 
się nawet   z 
najbardziej niszowej 
działalności,
- dostęp do 
komunikacji publicznej,
- bliskość centrum 
(10 min na piechotę z 
placu Wolności)
- dobre 
skomunikowanie, 
Gliwicka łączy się z 
placem Wolności oraz 
ulicą Bocheńskiego 
(DTŚ, A4).

500 zł KZGM OEB nr 6 
ul. Janasa 6 
tel. 32 2543026

poniedziałek
, wtorek 
środa, 
czwartek, 
piątek : 
od 1000 

do 1400

2 Gliwicka 77 27,32 m2 5 zł/m2 Wspólnota 
Mieszkaniowa

parter-front 3 lata odcinek ulicy Gliwickiej 
w rejonie Kościoła Św. 
Józefa. 

jw. 500 zł KZGM OEB nr 6 
ul. Janasa 6 
tel. 32 2543026

poniedziałek
, wtorek 
środa, 
czwartek, 
piątek : 
od 1000 

do 1400

3 Gliwicka 99 117,74 m2 7 zł/m2 miasto Katowice parter-front 3 lata naprzeciw Kościoła Św. 
Józefa, przy przystanku 
tramwajowym. 
Poprzedni najemca: 
apteka.

- dostęp do 
komunikacji publicznej
- bliskość centrum 
(10 min na piechotę z 
placu Wolności)
- dobre 
skomunikowanie, 
Gliwicka łączy się z 
placem Wolności oraz 
ulicą Bocheńskiego 
(DTŚ, A4)
- lokal jest 
przygotowany do 

1000 zł KZGM OEB nr 6 
ul. Janasa 6 
tel. 32 2543026

poniedziałek
, wtorek 
środa, 
czwartek, 
piątek : 
od 1000 

do 1400

Rady Miasta Katowice
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/708/13

z dnia 30 stycznia 2013 r.
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wejścia nowego 
najemcy bez 
koniecznej inwestycji , 
poprzednio w lokalu 
funkcjonowała apteka. 

4 Kochanowskiego 14 147,53 m2 4 zł/m2 miasto Katowice parter-
podwórko

10 lat Lokal znajduje się w 
bramie, w pobliżu placu 
Miarki. Lokal po 
dawnym warsztacie 
samochodowym - do 
gruntownego remontu.

- okres najmu + stawka 
czynszu, 
umożliwiające zwrot 
inwestycji w remont
- południowe 
śródmieście miasta 
/Szlak Moderny, Urząd 
Wojewódzki, Plac 
Miarki, Katedra)
- natężony ruch 
pieszych wzdłuż placu 
Miarki  - potencjalni 
klienci
- dostęp do 
komunikacji publicznej 
(tramwaj + autobus).

1000 zł KZGM OEB nr 4 
ul. PCK nr 2 
tel. 32 2514906

poniedziałek
, wtorek 
środa, 
czwartek, 
piątek : 
od 1000 

do 1400

5 Kościuszki 41 78,16 m2 5 zł/m2 miasto Katowice suterena-front 3 lata. 
W 2015 roku 
cała 
kamienica 
pójdzie do 
generalnego 
remontu. 

Lokal mieści się w 
kamienicy na rogu ulic: 
Kościuszki oraz PCK. 
Poprzednia działalność : 
sklep przemysłowy

- jedna z 
najważniejszych arterii 
komunikacyjnych 
miasta
- południowe 
śródmieście miasta 
/Szlak Moderny, Urząd 
Wojewódzki, Plac 
Miarki, Katedra)
- dostęp do 
komunikacji publicznej 
(tramwaj)
- możliwość połączenia 
z sąsiednim lokalem 
o pow. 65,08 m2 

(pozycja poniżej)
- historia ulicy 
Kościuszki: ogromna 
ilość obiektów 
zabytkowych, 
mieszkali tutaj: Andrzej 
Szewczyk, Aleksandra 
Śląska.

700 zł KZGM OEB nr 4 
ul. PCK nr 2 
tel. 32 2514906

poniedziałek
, wtorek 
środa, 
czwartek, 
piątek : 
od 1000 

do 1400

6 Kościuszki 41 65,08 m2 5 zł/m2 miasto Katowice suterena-front 3 lata. 
W 2015 roku 
cała 
kamienica 
pójdzie do 
generalnego 
remontu.

Lokal mieści się w 
kamienicy na rogu ulic: 
Kościuszki oraz PCK. 
Poprzednia działalność: 
gastronomia

jw. 700 zł KZGM OEB nr 4 
ul. PCK nr 2 
tel. 32 2514906

poniedziałek
, wtorek 
środa, 
czwartek, 
piątek : 
od 1000 

do 1400
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7 Staromiejska 4 41,58 m2 7 zł/m2 osoba  prawna parter-
podwórko

3 lata Lokal znajduje się w 
podwórku na parterze, 
za restauracją Little 
Hanoi.
Poprzednia działalność: 
solarium.

- lokalizacja przy 
deptaku miejskim, 
blisko remontowanego 
rynku (dogodne dojście 
na piechotę    z 
Dworca) 
- sąsiedztwo 
restauracji Little Hanoi, 
Latająca Świnia, 
Tatiana.

500 zł KZGM OEB nr 3 
ul. Słowackiego 18 
tel. 32 3504441

poniedziałek
, wtorek 
środa, 
czwartek, 
piątek : 
od 1000 

do 1400

8 Mariacka 5a (Tylna) 46,1 m2 7 zł/m2 miasto Katowice 
i osoba fizyczna

parter 3 lata usytuowanie lokalu – 
Tylna Mariacka
Poprzednia działalność : 
sklep przemysłowy

500 zł KZGM OEB nr 3 
ul. Słowackiego 18 
tel. 32 3504441

poniedziałek
, wtorek 
środa, 
czwartek, 
piątek : 
od 1000 

do 1400

9 al. Korfantego 40 44,41 m2 5 zł/m2 Wspólnota 
Mieszkaniowa

parter 3 lata usytuowanie lokalu – tył 
budynku
Poprzednia działalność : 
biuro.

500 zł KZGM OEB nr 1 
ul. Katowicka 46 b 
tel. 32 2581079

poniedziałek
, wtorek 
środa, 
czwartek, 
piątek : 
od 1000 

do 1400
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ZAŁĄCZNIK 3: REGULAMIN  

konkursu na najem lokali użytkowych w ramach programu  

„Lokal na kulturę” 

 

§ 1 

 

1. Szczegółowy wykaz lokali, wraz z opisem ich powierzchni, wyposażenia, stanu 

technicznego oraz  stawkami czynszu i kwotami wadium stanowi załącznik nr 2 do uchwały 

Rady Miasta Katowice. 

2. Lokale z listy przeznaczone są na prowadzenie działalności społeczno-kulturalnej, 

artystycznej, twórczej w zakresie kultury. Dopuszcza się prowadzenie działalności 

gastronomicznej, jako towarzyszącej podstawowej działalności.  

3. Lokale przeznacza się do wynajmu przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą, 

spółki cywilne, osoby prawne lub inny podmiot gospodarczy podlegający rejestracji w KRS. 

4. Konkurs zostanie ogłoszony na tablicach urzędowych i stronach internetowych Urzędu 

Miasta Katowice oraz w prasie lokalnej. 

5. Oferty należy składać w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Katowice, przy  

ul. Młyńskiej 4, stanowisko nr 9 z opisem „Lokal na kulturę”  

6. Dopuszcza się złożenie jednej oferty na kilka lokali, ze wskazaniem kolejności w jakiej 

oferent jest zainteresowany poszczególnymi lokalami (adresy lokali uporządkowane 

hierarchicznie). 

7. Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni. 

8. Komisja Konkursowa ma prawo zaproponować oferentowi najem innego lokalu niż 

wskazany w jego ofercie. 

9. Prezydent Miasta Katowice zastrzega sobie prawo wycofania lokalu wystawionego do 

konkursu oraz unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.  

10. Lokale wskazane w załączniku nr 2, udostępnia do przeglądu Komunalny Zakład 

Gospodarki Mieszkaniowej. Szczegóły w załączniku nr 2.  

 

 

§ 2 

Warunki przyjęcia oferty: 

 

1. Złożenie oferty w zaklejonej kopercie, opieczętowanej lub w przypadku braku pieczęci 

podpisanej w  miejscu zaklejenia. 

2. Opatrzenie koperty informacją, którego lokalu (lub lokali) dotyczy, oraz danymi 

identyfikacyjnymi oferenta. Na kopercie prosimy także umieścić dopisek „Lokal na 

kulturę”. 

3. Wniesienie wymaganego wadium i załączenie dowodu wpłaty do oferty. 

4. Pracownik przyjmujący koperty z ofertami zobowiązany jest do: 

a. Prowadzenia spisu wpływających ofert;  

b. Sprawdzania kopert z ofertami zgodnie z ust. 1 i 2; 

c. Opisania oferty datą i godziną jej złożenia oraz nadanie jej kolejnego numeru. 

 

 

 

 

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/708/13

z dnia 30 stycznia 2013 r.
Rady Miasta Katowice
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§ 3 

Wymogi dotyczące oferty: 

 

1. Oferta – formularz, stanowiący Załącznik nr 4 do uchwały Rady Miasta Katowice, powinna 

zawierać: 

a. Imię, nazwisko, adres oferenta lub nazwę podmiotu prowadzącego działalność 

gospodarczą lub inny podmiot wpisany KRS  i jej siedzibę datę sporządzenia oferty, 

adres lokalu lub uporządkowane hierarchicznie adresy lokali , numer tel. kontaktowego 

oferenta. 

b. Oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z warunkami konkursu i przyjęciu ich bez 

zastrzeżeń. 

c. Oświadczenie oferenta potwierdzającego jego zapoznanie się ze stanem technicznym 

lokalu  (lokali) lub protokołem zdawczo - odbiorczym. 

d. Oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z przykładowym wzorem umowy najmu, 

stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu. 

e. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie 

niezbędnym do przeprowadzenia konkursu, przy zachowaniu zasady jawności 

postępowania konkursowego i wyniku konkursu. 

 

 

§ 4 

Wymagane dokumenty: 

 

1. Do oferty muszą być dołączone: 

 dla podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą: 

a) wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

Rzeczpospolitej Polskiej (www.firma.gov.pl) 

 dla spółki cywilnej 

a) wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

Rzeczpospolitej Polskiej (www.firma.gov.pl) dla każdego ze wspólników spółki 

cywilnej, a także kserokopię umowy spółki cywilnej, 

b) kserokopię zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON spółki cywilnej, 

c) kserokopię decyzji nadania NIP spółki cywilnej, 

 dla osób prawnych lub innego podmiotu gospodarczego podlegającego rejestracji w KRS: 

a) kserokopię aktualnego wypisu KRS, 

b) kserokopię zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON, 

c) kserokopię decyzji nadania NIP, 

 dla osoby fizycznej, nie prowadzącej działalności gospodarczej: 

a) oświadczenie, że po wygraniu konkursu przedłoży dokument rejestracyjny firmy w 

terminie do 14 dni od zamknięcia konkursu. 

 

 

§ 5 

 

W przypadku gdy złożona oferta nie spełnia któregokolwiek z wymogów formalnych wskazanych 

w § 3 i § 4, dopuszcza się wezwanie oferenta do jej uzupełnienia w terminie 3 dni roboczych od 

dnia wezwania. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku przez oferenta - oferta zostaje 

odrzucona.  

 

 

 

 

Id: 2A384D22-FAAC-4D13-8DB1-E938F71F42E4. Podpisany Strona 7



§ 6 

Wadium: 

 

1. Wadium należy wnieść przelewem na konto w Bank nr 58 1050 1214 1000 0007 0000 5481 

lub gotówką w kasie Urzędu Miasta Katowice. Kasa czynna jest w: 

- poniedziałek od 7:30 do 17:00 

- wtorek-piątek od 7:30 do 15:30. 

2. Za datę wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku na danym koncie. 

3. Wadium wniesione przez oferenta, który wygrał konkurs, zalicza się na poczet czynszu w 

związku z czym nie podlega ono zwrotowi. 

4. Wadium przepada, jeżeli oferent, który wygrał przetarg uchylił się od zawarcia umowy 

najmu w terminie 21 dni od daty ogłoszenia wyników. 

5. Pozostałym oferentom, wadium zwraca się w godzinach otwarcia kasy bądź przelewem, na 

wskazane przez nich w ofercie konto, nie wcześniej niż po upływie 3 dni roboczych od dnia 

wywieszenia komunikatu o rozstrzygnięciu konkursu. 

6. W przypadku wskazania w ofercie więcej niż jednego lokalu oferent zobowiązany jest do 

wniesienia najwyższego z wadiów.  

 

 

§ 7 

Kaucja: 

 

1. Oferent, który wygrał konkurs zobowiązany jest wpłacić kaucję w wysokości 3 krotnego 

miesięcznego czynszu.  

2. Kaucja na uzasadniony wniosek przyszłego najemcy może być rozłożona na miesięczne 

raty, na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. 

 

 

§ 8 

Pozostałe warunki konkursu 

 

1. Konkurs odbędzie się także w przypadku złożenia tylko jednej oferty spełniającej warunki i 

wymogi określone w ogłoszeniu o konkursie na daną lokalizację.  

2. Komisja Konkursowa dokona wyboru ofert biorąc pod uwagę proponowany przez 

oferentów sposób wykorzystania lokalu, a także dorobek artystyczny i społeczny oraz 

wiarygodność oferentów.  

3. Wszelkie decyzje Komisja podejmuje w głosowaniu, zwykłą większością głosów. W 

przypadku równej liczby głosów, decyduje głos przewodniczącego. 

4. Komisja Konkursowa zobowiązana jest podchodzić rygorystycznie do składanych ofert, tak 

by zachować jednolite zasady wobec wszystkich oferentów. Członkowie Komisji są 

niezawiśli w ocenie merytorycznej złożonych ofert. 

5. Jeżeli Komisja Konkursowa wezwała któregoś z oferentów do uzupełnienia oferty, 

ostateczne decyzje dotyczące wynajęcia poszczególnych lokali Komisja podejmuje po 

uzupełnieniu ofert przez wszystkich oferentów, lub upływie  wyznaczonego terminu. 

6. Z najemcami, którzy dokonują adaptacji lokalu przed uruchomieniem planowanej 

działalności zawierane będą umowy najmu umożliwiające wykonanie robót remontowych 

oraz dokonanie zmiany sposobu korzystania z lokalu. Lokal oddawany będzie do adaptacji 

na czas określony. Termin adaptacji lokalu ustalać będzie Dyrektor KZGM. W okresie 

adaptacji najemca opłacać będzie czynsz w wysokości zwykłych kosztów utrzymania 1 m2 

nieruchomości, w której lokal jest położony oraz opłaty za media. 

7. Nakłady poniesione przez najemcę na adaptację lokalu nie będą podlegały rozliczeniu z 

wynajmującym po zakończeniu stosunku najmu. 
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8. Komisja Konkursowa zobowiązana jest do przygotowania protokołu z posiedzenia 

zawierającego następujące informacje i działania: 

a. Datę i godzinę rozpoczęcia prac Komisji Konkursowej; 

b. Listę obecnych na posiedzeniu członków Komisji; 

c. Określenie ilości złożonych ofert oraz ewentualne uwagi o odrzuceniu oferty ze względu 

na nieprawidłowe zabezpieczenie, opisanie lub złożenie jej po terminie; 

d. Określenie ilości złożonych ofert dla każdej lokalizacji osobno; 

e. Po otwarciu oferty Komisja opisuje czy oferta – Załącznik nr 4 – została wypełniona w 

sposób pełny i czy dołączono do niej dowód wpłaty wadium; 

f. W przypadku wystąpienia braków w ofercie Komisja postępuje zgodnie z zapisami § 5    

niniejszego regulaminu. W przypadku braku dowodu wpłaty wadium oferta jest 

odrzucana. 

g. Podjęcie stanowiska Komisji Konkursowej w zakresie dokonania wyboru konkretnej 

oferty; 

h. Ponumerowanie kolejnych dokumentów ofertowych złożonych w tym konkursie, 

stanowiących załączniki do protokołu z posiedzenia Komisji oraz po stwierdzeniu 

zakończenia prac złożenie podpisów przez wszystkich członków Komisji Konkursowej; 

i. Na koniec Komisja Konkursowa sporządza ogłoszenie o wynikach konkursu ofert na 

lokale użytkowe, które przewodniczący Komisji podpisuje i opieczętowuje swoją 

pieczątką imienną.  

j. Monitorowanie i ocena działalności Najemców lokali raz na 12 miesięcy.  

Na podstawie raportu przygotowanego przez Najemcę. 

 

 

§ 9 

Czynności związane z zamknięciem konkursu 

 

1. Konkurs uważa się za zamknięty z chwilą zatwierdzenia przez Prezydenta Miasta Katowice. 

2. Komunikat o zamknięciu konkursu oraz o wynikach konkursu podaje się do wiadomości 

publicznej poprzez wywieszenie na okres minimum 3 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta 

Katowice i stale w osobnej zakładce na stronie www.katowice.eu. 

3. Komunikat ten powinien zawierać: 

a. Datę przeprowadzenia konkursu, 

b. Oznaczenie lokalu (lokali) będących przedmiotem konkursu, 

c. Imię, nazwisko albo nazwę lub firmę osoby wybranej na najemcę lokalu (lokali) wraz z 

uzasadnieniem wyboru.  

Oferenta, który został wybrany na najemcę zawiadamia się na piśmie w terminie 3 dni 

roboczych od dnia podania do publicznej wiadomości informacji o wynikach konkursu.  
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ZAŁĄCZNIK NR 4: OFERTA NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH 

w ramach programu „Lokal na kulturę” 

Oferta winna być wypełniona pismem drukowanym lub maszynowym 

                                                                      Katowice, dnia ………………………... 

Dane oferenta: 

Nazwa oferenta ……………………………………....................................................................... 

Adres/Siedziba …………………….......................................................................................…… 

NIP: ………………………………………………… REGON: …..................................................  

Tel.  ………………………………………………… Tel. kom. ………………............…..……….. 

Dane o lokalach: 

Adresy lokali których wynajęciem jestem zainteresowany/a (w preferowanej kolejności) 

1. ……………………………………………………………………………………………................. 

2. …………………………………………………………………………………………….................. 

3. …………………………………………………………………………………………….................. 

Proponowana dzialalność: …………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Wysokość stawki czynszu
1
: ………………… zł/m

2
 netto 

Oświadczenia: 

Ja niżej podpisany/a      …………………………………………….......…………………………… 

przystępując do konkursu oświadczam, że: 

1. zapoznałem/am się z warunkami konkursu i przyjmuję je bez zastrzeżeń; 

dokonałem/am oględzin lokalu(i) i zapoznałem/am się z jego (ich) stanem technicznym oraz 

projektem protokołu zdawczo-odbiorczego i przyjmuje go bez zastrzeżeń; 

2. zapoznałem/am się z przykładowym wzorem umowy najmu lokali użytkowych i przyjmuje go bez 

zastrzeżeń; 

3. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do 

przeprowadzenia konkursu, przy zachowaniu zasady jawności postępowania konkursowego i wyniku 

przetargu zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z póź. 

zm.); 

4. w przypadku zawarcia ze mną umowy najmu, nie będę wnosił/a o zmianę stawki czynszu ustalonej 

w konkursie; 

5. pouczony/a odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń z art. 233 kk (Dz. U. z 

1997 r. Nr 88 poz. 553 z poź. zm.), własnym podpisem stwierdzam prawdziwość podanych przeze 

mnie danych 

….........……………………………………….                                     
podpis oferenta / w przypadku braku pieczątki imiennej                                                                    

podpis czytelny 

 

 

 

 
         pieczątka firmowa 

 

 

 

 

 

 

 

Rady Miasta Katowice
z dnia 30 stycznia 2013 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIII/708/13
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Do oferty załączam: 

 

1. Statut stowarzyszenia/fundacji                                            TAK / NIE 
2 

                                                                  

2. W przypadku, gdy oferta jest składana przez  

pełnomocnika lub  umowa ma być zawierana  

przez pełnomocnika pełnomocnictwo udzielone  

w formie pisemnej                                NIE DOTYCZY / TAK / NIE 
2
  

 
3. Oryginał/kopia potwierdzenia wpłaty wadium.                                TAK / NIE 

2 

 

4. Opis proponowanej działalności w lokalu                     TAK / NIE 
2 

 

5. Opis dotychczasowego dorobku artystycznego        TAK / NIE 
2 

 
6. Rekomendacje           TAK / NIE 

2 
 

 

7. Korzyści jakie odniosą mieszkańcy miasta/dzielnicy związane z działalnością lokalu    TAK / NIE 
2 

 

8. Sposób finansowania działania lokalu         TAK / NIE 
2 

 

Wadium 

W przypadku, gdy oferta zostanie rozpatrzona negatywnie, wadium proszę przelać na konto 
2
: 

….................................................................................................................................................. 
lub odbiorę ją w kasie 

2 

 

Zobowiązania 

W przypadku wygrania konkursu zobowiązuję się do: 

1. wpłaty kaucji gwarancyjnej w wysokości trzymiesięcznych opłat czynszowych i zaliczek za media 

+ VAT przed podpisaniem umowy; 

2. dostarczenia oświadczenia w formie notarialnej o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie art. 

777 § 1 pkt 4 i 5 kodeksu postępowania cywilnego po podpisaniu umowy; 

złożenia oświadczenia, ze z uwagi na zastany i znany mi stan techniczny ww. lokalu, w przypadku 

zawarcia ze mną umowy najmu, nie będę zgłaszał/a, w trakcie stosunku najmu i po jego ustaniu, 

roszczeń wobec Wynajmującego z tytułu poniesionych nakładów na zagospodarowanie, modernizację 

i remonty lokalu; 

3. uzyskania i dostarczenia wszelkich wymaganych przepisami prawa zezwoleń i koncesji na 

prowadzenie działalności przed rozpoczęciem działalności lub najmu. 

4. przygotowania raz na 12 miesięcy raportu z działalności lokalu do oceny przez Komisję 

Konkursową 

 

 

 

     ……………………………………………………..  
podpis oferenta / w przypadku braku pieczątki imiennej 

                                            podpis czytelny 

 

 

 
                                                                                                         

 
             pieczątka firmowa 
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