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REGULAMIN 

 

postępowania w przedmiocie najmu lokali w budynkach stanowiących własność 

„Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej” sp. z o.o. 

 

 

§ 1 

Wstęp 

Niniejszy „Regulamin” określa sposób zorganizowania i przeprowadzenia 

postępowania w przedmiocie najmu lokali w budynkach stanowiących własność „Łódzkiej 

Spółki Infrastrukturalnej” sp. z o.o. oraz warunki wyłonienia najkorzystniejszej oferty 

złożonej przez Oferenta.   

 

§ 2 

Słowniczek 

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 

1) Regulaminie – należy przez to rozumieć regulamin postępowania w przedmiocie 

najmu lokali w budynkach stanowiących własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej 

sp. z o.o., 

2) Organizatorze postępowania/Wynajmującym/ŁSI – należy przez to rozumieć 

„Łódzką Spółkę Infrastrukturalną” sp. z o. o., 

3) Zarządzie ŁSI – należy przez to rozumieć Zarząd „Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej” 

sp. z o. o., 

4) Lokalu - należy przez to rozumieć lokal mieszkalny bądź użytkowy, 

5) Postępowaniu – należy przez to rozumieć opisany w Regulaminie sposób 

zorganizowania i przeprowadzenia procesu wyboru przyszłego Najemcy w jednym       

z trybów konkursowych, którego celem jest zawarcie umowy na najem wolnych lokali 

w budynkach stanowiących własność „Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej” sp. z o. o.  

6) Komisji – należy przez to rozumieć organ powołany uchwałą Zarządu „Łódzkiej 

Spółki Infrastrukturalnej” sp. z o. o. ,odpowiedzialny za przeprowadzenie 

postępowania, 

7) Wadium – należy przez to rozumieć określoną kwotę pieniężną, składaną na poczet 

zabezpieczenia dotrzymania warunków określonych w ramach prowadzonego 

postępowania, 

8) Oferencie/przyszłym Najemcy – należy przez to rozumieć każdą osobę fizyczną/ 

osobę prawną/podmiot nieposiadający osobowości prawnej, składającą ofertę              

na wynajem lokalu, zgodnie z zamieszczonym ogłoszeniem w formie wskazanej                  

w Regulaminie, 

9) Dokumentach – należy przez to rozumieć dokumenty uprawniające do udziału we 

wskazanym w ogłoszeniu trybie konkursowym, 

10) Ofercie – należy przez to rozumieć złożone przez Oferenta oświadczenie woli 

zawierające proponowaną wysokość stawki miesięcznego czynszu za 1 m² powierzchni 

ogólnej lokalu, 

11) Ogłoszeniu – należy przez to rozumieć publiczny komunikat o lokalach 

przewidzianych do wynajmu,  

12) Trybie konkursowym – należy przez to rozumieć tryb/sposób wyłonienia 

najkorzystniejszej oferty złożonej przez Oferenta, tj. aukcję internetową, licytację 

ustną, konkurs ofert, 

13) Aukcji internetowej/Aukcji elektronicznej (zw. dalej aukcją) – należy przez           
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to rozumieć dopuszczalny tryb konkursowy, aukcję dostępną za pośrednictwem 

protokołu elektronicznego https, w ramach internetowej aplikacji aukcyjnej (Platformy 

Zakupowej),  

14) Licytacji ustnej – należy przez to rozumieć dopuszczalny tryb konkursowy,                      

w którym Oferenci zgłaszają ustnie kolejne postąpienia (oferty) ceny. Przyszłym 

najemcą zostaje Oferent, który zadeklaruje najwyższą stawkę miesięcznego czynszu        

za 1m² powierzchni lokalu, 

15) Konkursie ofert – należy przez to rozumieć dopuszczalny tryb konkursowy, wybór 

najkorzystniejszej oferty złożonej w formie pisemnej, 

16) Terminie związania ofertą – należy przez to rozumieć okres, w którym Organizator 

postępowania ma możliwość wyboru oferty najkorzystniejszej i zawarcia umowy         

na warunkach określonych w ogłoszeniu, a Oferent nie ma możliwości dokonania 

zmian oferty. Termin ten wynosi 30 dni licząc od dnia złożenia oferty. 

 

§ 3 

Przedmiot i kryterium postępowania  

1. Przedmiotem postępowania jest wybór przyszłego Najemcy.  

2. Kryterium wyboru stanowi wysokość stawki miesięcznego czynszu za 1 m
2
 powierzchni 

lokalu (stawka czynszu nie obejmuje opłat eksploatacyjnych). Zaproponowana stawka 

czynszu nie może być niższa niż stawka wskazana w ogłoszeniu. 

 

§ 4 

Udział w postępowaniu 

1. Do udziału w postępowaniu może przystąpić każda osoba fizyczna, osoba prawna, 

podmiot nieposiadający osobowości prawnej, która spełnia wymagania niniejszego 

Regulaminu oraz dysponuje dokumentami opisanymi w §7. 

2. Do udziału w postępowaniu może również przystąpić każda osoba fizyczna, osoba 

prawna, podmiot nieposiadający osobowości prawnej, która posiada tytuł prawny do 

innego lokalu mieszkalnego lub użytkowego, a występuje o wynajem lokalu 

umiejscowionego w tym samym budynku. W tym przypadku dodatkowym warunkiem 

przystąpienia jest nieposiadanie zaległości czynszowych na koncie lokalu dotąd 

najmowanego. 

3. Postępowanie w przedmiocie najmu dla danego lokalu jest ważne, gdy złożona zostanie 

co najmniej jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu. 

 

§ 5 

Ogłoszenie postępowania 

1. Postępowanie odbywa się w terminie i miejscu określonym w ogłoszeniu Organizatora 

postępowania. Komunikat o ogłoszeniu publikowany jest na stronie internetowej 

www.bip.lsi.net.pl, lub/i: tablicach ogłoszeniowych przed i w siedzibie ŁSI, Platformie 

Zakupowej, na portalach ogłoszeniowych, w prasie lokalnej. Komunikat jest umieszczany 

w miejscach wskazanych powyżej i widoczny do dnia złożenia ofert, jednak nie krócej 

niż 3 dni. 

2. Ogłoszenie powinno zawierać w szczególności: 

a) Informację o adresie i rodzaju lokalu objętego postępowaniem, jego powierzchni 

podanej w m² oraz umiejscowieniu w budynku, 

b) Informację o miejscu i czasie składania dokumentów,  

c) Informację o możliwości oraz terminie oględzin lokalu, 

d) Informację o cenie wywoławczej wysokości stawki miesięcznego czynszu  

http://www.bip.lsi.net.pl/
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za 1 m
2
 powierzchni lokalu, 

e) Informację o stosowanym trybie postępowania, 

f) Informację o wysokości wadium i terminie jego wpłaty wraz z numerem konta 

bankowego, na które należy dokonać wpłaty, 

g) Informację o terminie licytacji ustnej/aukcji internetowej, a w przypadku 

zastosowania konkursu ofert o terminie otwarcia ofert, 

h) Informację o możliwości unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.  

 

§ 6 

Forma składania ofert  

1. Składanie ofert w postępowaniu dopuszcza się w formach przedstawionych poniżej: 

a) Forma pisemna (papierowa) - ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie                   

w terminie wskazanym w ogłoszeniu z oznaczeniem na kopercie „Postępowanie na 

wynajem lokalu nr …………., ul. ………………………………….. w Łodzi,             

z dopiskiem „nie otwierać przed ………….” – (należy wpisać termin wskazany         

w ogłoszeniu). Ofertę należy złożyć w siedzibie ŁSI. 

W przypadku wysłania oferty za pośrednictwem operatora pocztowego, Organizator 

postępowania bierze pod uwagę datę wpływu oferty do ŁSI. Oferty wpływające po 

terminie wskazanym w ogłoszeniu, nie będą podlegały rozpatrzeniu przez Komisję. 

b) Forma elektroniczna - ofertę należy złożyć w formie skanu za pośrednictwem poczty 

elektronicznej na adres mailowy: ………….@lsi.net.pl w terminie wskazanym          

w ogłoszeniu.  

2. Oferta powinna być złożona w języku polskim, dokumenty winny być wypełnione 

czytelnie, wszelkie poprawki powinny być zaparafowane przez osobę podpisującą ofertę. 

3. Oferta winna być bezwzględnie podpisana przez Oferenta lub osobę 

upoważnioną/uprawnioną do jego reprezentowania. 

4. Oferta przygotowana w inny sposób niż wskazany w niniejszym Regulaminie, będzie 

podlegała odrzuceniu. 

5. Otwarcie ofert nastąpi w terminie podanym w ogłoszeniu o postępowaniu.  

6. W każdym z trybów postępowania Organizator wybierze ofertę z najwyższą stawką 

miesięcznego czynszu za 1m² powierzchni lokalu. 
 

§ 7 

Oferta 

1. Oferta powinna zawierać: 

a) Wypełniony Formularz oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu,  

b) Oświadczenie Oferenta, którego wzór stanowi załącznik nr 6 do Regulaminu, 

c) Pełnomocnictwo do reprezentowania podmiotu, występującego jako Oferent lub 

dokument, z którego wynika uprawnienie do reprezentowania Oferenta.  

2. Komisja może zażądać do wglądu dokument tożsamości Oferenta lub osoby 

upoważnionej/uprawnionej do jego reprezentowania, lub posiadającej  pełnomocnictwo 

albo dokument, o którym mowa w  ust. 1 lit. c). 

3. W przypadku złożenia przez Oferenta niekompletnej oferty, Komisja wzywa do jej 

niezwłocznego uzupełnienia, określając jednocześnie termin na złożenie uzupełnień. 

Uzupełnieniu nie podlega cena w Formularzu oferty. Po bezskutecznym upływie terminu 

wyznaczonego do złożenia uzupełnień Komisja dokonuje odrzucenia oferty. 

4. W przypadku pozytywnej weryfikacji wymaganych dokumentów Oferent otrzyma 

zaproszenie do kolejnego etapu postępowania zgodnie z § 9. 

5. Organizator postępowania zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty w przypadku zamiaru 
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prowadzenia przez Oferenta w lokalu działalności polegającej między innymi na:  

a) Sprzedaży i dystrybucji tzw. dopalaczy lub innych używek,  

b) Prowadzeniu agencji towarzyskich i klubów go go, 

c) Prowadzeniu sklepów z akcesoriami erotycznymi,  

d) Prowadzeniu lokali przeznaczonych na działalność hazardową,  

e) Innej uciążliwej dla pozostałych najemców.  

6. Projekty umów najmu lokali użytkowych oraz mieszkalnych stanowią kolejno załączniki 

nr 7, 8, 9, 10 do niniejszego Regulaminu. 

§ 8 

Tryby postępowania 
1. Wyróżnia się następujące tryby postępowania: 

a) konkurs ofert – przeprowadzany zgodnie z § 10 Regulaminu, 

b) licytacja ustna – przeprowadzana zgodnie z § 11 Regulaminu, 

c) aukcja internetowa – przeprowadzana zgodnie z § 12 Regulaminu. 

2. Stosowany przez Organizatora tryb określony jest w ogłoszeniu. Wybór trybu należy do 

Organizatora. 

§ 9 

Etapy postępowania 
1. Postępowanie przeprowadzane w trybie konkursu ofert jest jednoetapowe. Składanie 

dokumentów uprawniających do udziału w trybie konkursowym wraz z ofertą na najem 

lokalu odbywa się w odpowiedzi na ogłoszenie. 

2. W pozostałych trybach postępowanie przeprowadzane jest w dwóch etapach: 

a) I Etap – etap składania dokumentów, w miejscu wskazanym przez ŁSI, 

uprawniających do udziału w wybranym trybie konkursowym wraz z ofertą na najem 

lokalu, 

b) II Etap – etap uzależniony od trybu podanego w ogłoszeniu: 

 aukcja elektroniczna za pośrednictwem Platformy Zakupowej 

albo 

 licytacja ustna odbywająca się w miejscu wskazanym przez ŁSI. 

§ 10 

Konkurs ofert 

1. Jest to tryb, w którym Oferent składa ofertę w formie określonej w § 6 ust. 1 lit. a) i b) na 

zasadach określonych w § 7 Regulaminu. 

2. Komisja po zweryfikowaniu ofert wybiera ofertę z najwyższą stawką miesięcznego 

czynszu za 1m² powierzchni lokalu.  

3. W niniejszym trybie Oferent przedkłada kompletną ofertę, zgodnie z zapisami § 7 

Regulaminu. 

4. W przypadku wpływu co najmniej dwóch równorzędnych ofert o najwyższej stawce 

miesięcznego czynszu za 1m² powierzchni lokalu, Komisja przeprowadza dalsze 

postępowanie w trybie licytacji ustnej prowadzonej pomiędzy Oferentami, którzy złożyli 

jednakowe oferty. O terminie i miejscu licytacji Komisja powiadomi Oferentów 

niezwłocznie telefonicznie na numery przez nich wskazane oraz drogą mailową na adresy 

przez nich wskazane. Stawką wywoławczą miesięcznego czynszu do licytacji ustnej staje 

się wówczas jednakowa stawka zaoferowana w konkursie ofert. 

 

§ 11 

Licytacja ustna 

W przypadku zastosowania postępowania w postaci licytacji ustnej: 

1) Komisja po zweryfikowaniu ofert złożonych w formie określonej w § 6 Regulaminu 
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 i zasadach określonych w § 7 Regulaminu, zaprasza Oferentów, których oferty nie 

podlegają odrzuceniu, do uczestnictwa w licytacji. 

2) Przed rozpoczęciem licytacji Sekretarz Komisji dokonuje rejestracji osób przystępujących 

do licytacji, sporządza listę obecności wraz z podpisami uczestników, dokonuje 

weryfikacji tożsamości uczestników licytacji, tj. Oferentów lub osób 

upoważnionych/uprawnionych do ich reprezentowania na podstawie dokumentu 

potwierdzającego tożsamość.  

3) Licytację przeprowadza się, jeżeli stawi się przynajmniej jeden Oferent. 

4) Przewodniczący Komisji przedstawia ustnie podstawowe zasady wynikające  

z niniejszego Regulaminu, listę uczestników, a także listę członków Komisji. Następnie 

Przewodniczący ogłasza stawkę wywoławczą i określa minimalne postąpienia, po czym 

wzywa uczestników do zgłaszania postąpień. Jeżeli mimo trzykrotnego ogłoszenia stawki 

wywoławczej żaden z uczestników licytacji nie zgłosi postąpienia, Przewodniczący 

zamyka licytację, chyba, że stawił się tylko jeden uczestnik licytacji i zadeklaruje chęć 

wynajmu lokalu za stawkę wywoławczą. W takiej sytuacji Przewodniczący udziela 

przybicia na jego rzecz. 

5) Jeżeli po zgłoszeniu postąpienia przez jednego z uczestników, Przewodniczący 

trzykrotnie ogłosi stawkę i żaden z pozostałych uczestników licytacji nie zgłosi dalszego 

postąpienia, Przewodniczący udziela przybicia na jego rzecz. 

6) Przewodniczący Komisji ogłasza zwycięzcę licytacji oraz wylicytowaną stawkę. 

7) Z licytacji sporządzany jest protokół, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego 

Regulaminu. Protokół podpisują członkowie Komisji oraz uczestnicy licytacji 

bezpośrednio po jej zakończeniu. 

 

§ 12 

Aukcja internetowa 

Szczegółowy opis przebiegu Aukcji internetowej zawarty jest w Regulaminie prowadzenia 

aukcji elektronicznych na wynajem lokali stanowiących własność „Łódzkiej Spółki 

Infrastrukturalnej” sp. z o.o. stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. 

 

§ 13 

Wadium 

1. Warunkiem udziału w postępowaniu dotyczącym przedmiotu określonego                        

w niniejszym Regulaminie jest wpłata wadium. 

2. Wadium ustala się jako kwotę pieniężną w wysokości miesięcznego czynszu za dany 

lokal, obliczoną wg stawki wywoławczej podanej w ogłoszeniu. 

3. Wadium winno znaleźć się na rachunku bankowym Organizatora, podanym                     

w ogłoszeniu, najpóźniej na dzień i godzinę wskazane w ogłoszeniu składania 

ofert/przystąpienia do udziału w licytacji ustnej/rozpoczęcia aukcji elektronicznej  

(w zależności od trybu). 

4. W tytule przelewu Oferent winien wskazać, jakiego lokalu dotyczy wadium. 

5. Brak wadium na koncie Organizatora w podanym terminie skutkować będzie 

odrzuceniem oferty. 

6. W przypadku wyłonienia przyszłego Najemcy, wpłacone przez niego wadium zostaje 

zatrzymane przez Organizatora postępowania, na poczet kaucji określonej w umowie 

najmu. Oferent zobowiązuje się do wpłacenia różnicy pomiędzy wadium a należną 

kaucją, najpóźniej w terminie podpisania umowy najmu. 

7. W przypadku gdy wyłoniony przyszły Najemca uchyla się od podpisania umowy, 

wpłacone wadium nie podlega zwrotowi i przechodzi na rzecz Organizatora. 
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8. W przypadku wyboru Oferenta, który złożył najkorzystniejszą ofertę, pozostałym 

Oferentom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty 

nie później niż dwa dni robocze po dokonaniu wyboru. Datę zwrotu stanowi dzień 

obciążenia rachunku bankowego Organizatora. 

 

§ 14 

Komisja 

1. Za prawidłowy przebieg trybów postępowania określonych w § 8 ust. 1 odpowiada 

Komisja. W jej skład wchodzi Przewodniczący, Sekretarz oraz Członkowie. 

2. Zarząd ŁSI na mocy uchwały wyznacza grupę pracowników „Łódzkiej Spółki 

Infrastrukturalnej” sp. z o.o. mogących uczestniczyć w pracach Komisji. 

3. Skład osobowy Komisji dla każdego postępowania określany jest każdorazowo przez 

osobę upoważnioną uchwałą Zarządu ŁSI. Wyboru osób do Komisji dokonuje się spośród 

pracowników, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu. 

4. Komisja każdorazowo występuje z wnioskiem o zatwierdzenie trybu postępowania            

i ustalonej stawki wywoławczej miesięcznego czynszu za 1 m
2
 powierzchni lokalu          

do Zarządu ŁSI. 

5. Obowiązki Komisji w zakresie przeprowadzania postępowania: 

a) Ewidencja złożonych ofert dla poszczególnych lokali zgłoszonych                             

w ogłoszeniach, 

b) Badanie i weryfikacja, każdej ze złożonych ofert zgodnie z wymogami niniejszego 

Regulaminu, 

c) Odrzucanie ofert niezgodnych z postanowieniami Regulaminu, 

d) Przyjmowanie jako podstawowego kryterium oceny ofert najwyższej                         

z zaproponowanych stawek miesięcznego czynszu za 1m² powierzchni lokalu, 

e) Ustalanie rankingu złożonych ofert wg najwyższej zaproponowanej stawki 

miesięcznego czynszu za 1m² powierzchni lokalu,  

f) Wyłonienie przyszłego Najemcy i rekomendowanie podpisania umowy najmu. 

6. Z przebiegu postępowania Komisja sporządza protokół, którego wzór stanowi załącznik 

nr 5 do niniejszego Regulaminu. 

 

§ 15 

Podpisanie umowy 

1. Zarząd ŁSI w drodze uchwały podejmie decyzję w przedmiocie wyboru 

rekomendowanego  przez Komisję przyszłego Najemcy. 

2. Oferent, którego oferta została wybrana przez Komisję jako najkorzystniejsza, 

powiadamiany jest o tym fakcie mailowo i/lub telefonicznie przez sekretarza Komisji. 

Oferent w terminie i miejscu wskazanym w powiadomieniu zobowiązany jest zgłosić się 

do Organizatora postępowania (pod rygorem odstąpienia Organizatora postępowania od 

zawarcia umowy i zatrzymania wadium), celem zawarcia umowy.  

3. W przypadku niezgłoszenia się we wskazanym terminie, bądź wcześniej złożonej 

rezygnacji z zawarcia umowy o najem: 

a) wybierana jest oferta najkorzystniejsza w kolejności wynikającej z ustalonego przez 

Komisję rankingu badanych ofert,  

albo  

b) Komisja unieważnia postępowanie. 

 

 

 



Strona 7 z 7 

 

 

§ 16 

Postanowienia końcowe 

1. Organizator postępowania może w każdym momencie odstąpić od przeprowadzenia 

postępowania w całości lub części bez podania przyczyny. 

2. W sprawach szczególnych i uzasadnionych dopuszcza się odstępstwo od niniejszego 

Regulaminu wyłącznie za zgodą Zarządu ŁSI w drodze uchwały. 

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stanowisko rozstrzygające 

zajmuje Zarząd ŁSI. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy 

Kodeksu Cywilnego oraz kodeksu postępowania cywilnego. 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU: 

Załącznik nr 1 – Formularz oferty 

Załącznik nr 2 – Protokół z przebiegu licytacji ustnej 

Załącznik nr 3 – Regulamin prowadzenia aukcji elektronicznych na wynajem lokali  

 stanowiących własność „Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej” sp. z o.o. 

Załącznik nr 4 – Formularz oceny złożonych ofert 

Załącznik nr 5 – Protokół Komisji z przebiegu postępowania. 

Załącznik nr 6 – Oświadczenie Oferenta 

Załącznik nr 7 – Projekt Umowy najmu lokalu użytkowego na czas nieokreślony. 

Załącznik nr 8 – Projekt Umowy najmu lokalu mieszkalnego na czas nieokreślony. 

Załącznik nr 9 – Projekt Umowy najmu lokalu użytkowego na czas określony. 

Załącznik nr 10 – Projekt Umowy najmu lokalu mieszkalnego na czas określony. 


