
 
                                                                                        Bodzentyn, 28 marca 2011 r. 
 
AG-221-4/11 
 

ŚWIĘTOKRZYSKI  PARK  NARODOWY 
Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4   tel./fax 041 31 15  106  

Regulamin przetargu  na dzier Ŝawę parkingu w Nowej Słupi stanowi ącego 
własno ść Skarbu Pa ństwa w trwałym zarz ądzie Świętokrzyskiego Parku 

Narodowego w Bodzentynie 
 
 

1. Przetarg ma formę ustnego przetargu nieograniczonego. 
2. Przetarg odbędzie się  w dniu 27 kwietnia 2011 roku i rozpocznie  o godz. 

10.00 w siedzibie Dyrekcji Świętokrzyskiego Parku Narodowego w 
Bodzentynie  ul. Suchedniowska 4. 

3. Ogłoszenie o przetargu publikuje się na stronach  Gazety  Wyborczej i 
stronach internetowych ŚPN oraz wywiesza   w siedzibie Dyrekcji Parku , w 
Urzędzie Miasta i Gminy w Bodzentynie, na słupie ogłoszeniowym na pl. 
świrki w Bodzentynie . 

4.  Warunki dzierŜawy określone są we wzorze umowy  i nie podlegają Ŝadnym 
dalszym negocjacjom 

5. Warunkiem przystąpienia do przetargu  jest wpłacenie wadium  w wysokości i 
terminie określonym  w ogłoszeniu o przetargu. 

6.    Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu wykonuje komisja  
przetargowa powołana  odrębnym zarządzeniem Dyrektora Parku , komisja 
przetargowa  podejmuje  rozstrzygnięcia w drodze głosowania  zwykłą 
większością głosów  

7. Przewodniczący komisji przetargowej otwiera przetarg  ustala listę uczestników 
przetargu  którzy wpłacili wadium i zostali dopuszczeni do przetargu 
8. Przewodniczący komisji przetargowej przeprowadza  licytację ustną według 
następujących zasad: 

- licytacja rozpoczyna  się  informacją o cenie wywoławczej netto miesięcznego 
czynszu  

- minimalne postąpienie  przy licytacji ceny miesięcznego czynszu netto wynosi 
100 złotych netto  

           uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny netto dopóki  
mimo  trzykrotnego wywołania  nie ma  dalszych postąpień, 

- po ustaniu zgłaszania postąpień przewodniczący komisji przetargowej 
wywołuje trzykrotnie ostatnią najwyŜszą cenę  i zamyka przetarg, a następnie 
ogłasza dane uczestnika który przetarg wygrał. 

 9.Z przetargu sporządza się protokół przy odpowiednim zastosowaniu § 10 
rozporządzeniu  Rady Ministrów  z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu  i 
trybu przeprowadzenia  przetargów  oraz rokowań  na zbycie nieruchomości (Dz. U. 
Nr 207, poz. 2108) : 
 
 10. Umowa dzierŜawy zostanie zawarta w terminie wyznaczonym przez Dyrektora 
ŚPN.  
 
 


