
oGŁoszENIE
na podstawie art. 10 a ust. 8 ustawy z dnta 16 kwietnia 2OO4r. o ochronie
przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2ol8r. poz. 1614), Rozporządzenia Mini-
stra Środowiska z dnia 20 lipca 2oI2 r. w Sprawie przetargów oraz rokowań
na rozporządzante nieruchomoŚciaml przez parki narodowe (Dz. U. z 2ol2r.
poz. 868) ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadactl zarządzania mte-
niem panstwowym (tj. Dz. U.2016 po2.2259) oraz ustawy z dnta 16 grudnia
2016 roku Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem
panstwowym (tj. Dz.U .2016 poz.226O).

Dyrektor Gorczanskiego Parku Narodowego
ogł asZa

pisemny przetarg nieograniczony ofertowy na oddanie w najem lokal miesz-
kalny położony w Porębie Wielkiej - Park Podworski - budynek Poręba Wielka
590A stanowiący mieszkanie zakładowe o powierzchnt uzytkowej I57 rn2

wraz z garażem o powierzchni uzytkowej łącznej 53,70 rn2 t1a okres 2lat.

PRZEDMIOT PRZETARGU
I Budynek mieszkalny _ Poręba Wielka 59oA, 34-735 NiedŹwiedź.
opis nienlchomo ści: budynek murowany, kamienny, partefo'trY, niepodpiwni-
Czony z poddaszeń uĘtkowym. W skład wchodzi 7 pomieszczęń o łącznej
powierzchni I57 rn2. Budynek wyposazony w instalacje wewnętrzne: elek-
tryczną, wodną, gazową, kanaltzacyjną i centralne ogrzewanie z kotłownią
gazową i węglową.
Przeznaczenie budynku: cele mieszkalne.
Aktu alne użg tkow anie budy nku: zasiedlony.
oznaczenie ug księgi uieczgstej: 25556.
Numer działki: 55l4.
II Garaż _ przynależny do budynku Poręba Wielka 590A.
opis nienlchomości: garaż murowany składający się z dwoctt pomieszczen o

łącznej powierzchni uzytkowej 37,4 rn2 oraz przybudówki drewnianej o pow.
uzytkowej 16,3 m2. ogólna powierzchnia garażu 53,7 m2.
Przeznaczenie budynku: cele go spodarcze.
Akhląlne użg tkou anie budg nku: zasiedlony.
oznaczenie ug księgi uieczgstej: 25556.
Numer działki:55l4.

1. PrzedmtoĘ przetargu zostaną wynajęte na okres 2lat tj. od 01.11.2ol8r.
do 30.IO.2O2Or.

2' Lokal mieszkalny wraz z garażern jest przeznaczony do najmu.
3. WysokoŚć opłat z tytułu najmu nte rnoże byc niższa niż kwota wywoławcza

wynosząca 3.768,- zł brutto rocznie za lokal mieszkalny oraz 448,80 zł



brutto rocznie za garaŻ murowany i 156,48 zł brutto rocznię za garaż
drewniany.

4.Czynsz najmu będzie płatny do dnia 25każdego miesiąca'
5. Zasady aktualizacji opłat _ stosownie do zrnian wynikających z ogolnie

obowiązujących przepisów.
6. Wysokość wadium za lokal mieszkalny i garaż wynosi 350,- zł (słownie zło-

tych: trzysta pięćdziesiąt 00/ 100)
Uwaga: Przedmiotowy lokal mieszkalny otaz gataż są w chwili obecnej
zaięte ptzez lokatora, w zuliązklu z tym GPN uptzedza zwycięzcę niniej_
szego przetargu nieograniczonego, że będzie on zobowiązany zapewnić
dotychczasowemu lokatorowi inny lokal.

czAs oR'Az MIF^ISCE sKŁADowANIA I oTwARcIA oFERT
1. ofertę naleĘ złoŻyc w sekretariacie GPN najpożniej do 15 pażdziernika

2018r. do godz. Qoo.
2. otwarcie ofert nastąpi dnia 18 pażdziernlka 2o18r. o godz. 900 w siedzibie

Gorczańskiego Parku Narodowego w Porębie Wielkiej 590.

WARUNKI vDzIAŁU w PRZETARGU
1. Wpłata wadium w wysokoŚci 35O, - zł prze\ewem na rachunek bankowy

Gorczanskiego Parku Narodowego w Narodowym Banku Polskim nr: 19
1010 I27o 0032 4513 9800 0000 z dopiskiem ,,wpłata wadium na przę-
targ - najem lokalu oraz garażu _ Poręba Wielka 590A" lub wpłata wadium
gotówką w kasie GPN w Porębie Wielkiej 59o z dopiskiem ,,wpłata wadium
na przetarg - najem lokalu oraz garażu _ Poręba Wielka 590A''. Kasa
Czynnajest od pgniedziałku do piątku w godz.800 - 1400. Wpłata przyjmo-
wana jest wyłącznie we wskazanych godzinach.

a) kwota wadium musi wpłynąć na konto GPN nie pożniej niż do dnia 15
pażdziernika 2018r.,

b) wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał i
podpisał umowę zalicza się na poczet opłaty zĘtułu najmu,

c) wadium zostanie zwrócone niemvłocznie, jednak nie póżniej niż w terminie
7 dni od dnia:
- odstąpienia od przetargu,
- zamknię cia przetargu,
- l:niew ażnienia przetargu,
- zarnkntęcta pr zetargu wynikiem negat5rwnym,

d) Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy uczestnik przetargu, który
wygrał przetarg nie przystąpibez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w
miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu.

2. ofertę sporządzoną w formie pisemnej w języku polskim na formularzu
ofertowym (załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia) w zamkniętej koper-
cie z napisem ,,Przetarg _ najem lokalu oraz garażu _ Poręba Wielka 59oA".

a) oferta powinna zawierać wypełniony formularz ofęrtowy obejmujący:
- imię, nazwisko i adres albo namvę lub firmę oraz siedzibę oferenta,
- numer identyfikacji podatkowej, jeżeli oferent jest przedsiębiorcą,
- datę sporządzenia oferty,
- oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje

te warunki bez zastrzeżen,
- oferowanąroczną kwotę brutto najmu lokalu mieszkalnego oraz garażw,

większą niz kwota wywoław cza .uq1rrosząca za: Iokal mieszkalny 3.7 68,_zł



Za garaż murowany 448,8o zł, za garaż drewniany 156,48 zł oraz sposób
jej zapłaĘ,

b) do oferĘr naleĘ doŁąc4rc dowód wniesienia wadium.
Zamkntętą kopertę z forlr;rularzerr. ofertowym oraz dołąCzorry dowód wpłaĘ
wadium naleĘ dostarczyć do dyrekcji GPN w zaadresowanej kopercie z
dopiskiem ,Przetarg _ najem lokalu oraz garażu _ Poręba Wielka 59oA".
otwarcie zarnkniętej koperĘ z formularzern ofertowym nastąpi w dniu
otwarcia ofert czyli 18 października 2o18r. o godz. 9oo.

c) przetarg n;roże się odbyć, chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca
warunki okreŚlone w ogłoszeniu o przetargu.

INNE POSTANOWIENIA
1. Powołana przez dyrektora GPN komisja przetargowa dokona oceny speł-

niania powyższych warunków.
2. Komisja przetargowa odmawia zakwalifikowania oferty do dalszego postę-

powania przetargowego' jeżeli
- nie odpowiada warunkom przetargu,
- została złożona po .vq1zrraczonyrrr terminie,
- nie zawiera danych wymienionych w pkt. 7,
- do oferty nie dołączot1o dowodu wniesienia wadium )

- jest nieczytelna lub budzi wątpliwoŚci co do jej treŚci.
Przy wyborze najkorąystniejszej oferty komisja przetargowa bterze pod
uwagę zaoferowaną wysokoŚć rocznych opłat z tytułu korzystanta z nieru-
chomoŚci.

3. Przetarguważa się za zakonczony wynikiem negat5rr,vnym, jeżeli
- nikt nie przystąpił" do przetargu,
- żaden z uczestników przetarga nie zaoferował kwoty wyższej od kwoty wy-
woławczej.

4. GPN zastrzega sobie prawo odstąpienia od przeprowadzenia przetargu
przed jego rozpoczęciem bez podania przyczyny.

5. Uczestnikowi przetargu przysługuje prawo do zŁożenia skargi do ministra
właŚciwego do spraw Środowiska Za pośrednictwem dyrektora GPN na
czynności mviazane z przeprowadzeniem przetargu, w terminie 7 dni od
otr zymania zauriadomienia o wyniku przetar gu.

6. Lokal zostanie udostępniony w celu og1ędzin po wczeŚniejszym telefonicz-
nym ustaleniu terminu i godziny.
Szczegołowe informacje na temat przeprowadzonego przetargu udziela się
w dyrekcji GPN - pokój nr 7 oraz pod nr telefonu (18) 33-I7-2o7 wew. 31
w godz. Soo - 1500.

INFORMACJA RODO

Zgodnie z art. 13 ust. I i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 20161679 z dnia 27 kurietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób ftzycz-
nych w związku z przetularzaniem danych osobowych i w sprawie swobodne-
go przepł5nłrr takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95l46lwE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. IJrz. lJE L 119 z o4.o5.2O16, str. 1),
dalej ,,RODO'', ogłaszający przetarg informuje, że:

. Administratorem danych osobowych Najemcy jest Gorczański Park Na-
rodowy Adres siedziby: Poręba Wielka 590, Kontakt: tel.lfax



18(18)3317945 lub
www.gorcepn.pl

(18)33I72O7, e-mail: gpn@gorcepn.pl,

o We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych
pTzez Park można kontaktować się Z wyzr'aczorrvrn w tym celu Inspek-
torem Ochrony Danych, adres email: iod@gorcepn.pl telefon:
(18)3317945 w-37 lub osobiście w siedzibie Parku.

o Dane osobowe Najemcy przet'warzane będą na podstawie art. 10 a
ustawy z dnia 16 kwietnia 2OO4r. o ochronie przyrody (tekst jednolity
Dz. IJ. z 2ool8r. poz. 1614), Rozporządzenia Ministra Srodowiska z
dnia 20 lipca 2012 r. w Sprawie przetargów oraz rokowań na rozporzą_
dzanie nieruchomoŚciami przez parki narodowe (Dz. U. z 2oI2 r. poz.
868 ustary z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania rnie-
niem państwowym (Dz. U. 2016 poz. 2259) oraz ustaw z dnia16
grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządza-
nia mieniem panstwowym (Dz. U. 2016 poz. 2260)

o Dane osobowe Najemcy będą przechow;,nvane przez okres trwania
umowy oraz przez 5Iat po jej wygaŚnięciu;

. obowiązek podania danych osobowych bezpoŚrednio doĘczących Na-
jemcy jest wymogiem ustawowym okreŚlonym w przepisach.

o W odniesieniu do danych osobowych Najemcy decyzje nie będą podej-
mowane w sposób zautornatyzowany, stosowanie do art. 22 RoDo;

. Najemca posiada:

Ęczących Najemcy;

!\ych Najemcy*;

czenia przetwarzania danych osobowych Najemcy z zastrzeŻeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;

bowych, gdy Najemca :uzI1a, że przetwarzanie danych osobowych doty-
czących Najemcy narusza przepisy RoDo;

W celu wykonania praw wymienionych powyżej naleĘ skierowac żądanie
pod adres email: iod@qorcepn.pl , pisemnie na adres siedziby Parku lub oso-
biŚcie w siedzibie Parku. Przed realizacją Panstwa uprawnien Park musi po-
twierdzić Państwa tozsamoŚć w sposób indy.widualnie dostosowany do dane-
go żądania.

Załączniki:
1. Formularz ofertowy.
2. Projekt umowy.
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