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WSTĘP 

 

1. Mając na uwadze, że Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku (dalej: „ASP”) zamierza wydzierżawić lokal użytkowy 

o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej 836,2 m² (dalej: „Powierzchnia dzierżawy”) znajdująca się 

w przestrzeni Domu Studenta i Pokojach Gościnnych ASP obiektu stanowiącego własność Akademii Sztuk Pięknych 

w Gdańsku, położonego w Gdańsku, przy ul. Chlebnicka 13/16, niniejszym dokumentem (dalej: „Zaproszenie”) 

zaprasza jego adresatów (dalej: „Potencjalni Oferenci”) do udziału w negocjacjach dotyczących warunków zawarcia 

umowy dzierżawy Lokalu.  

2. Celem dokumentu jest przedstawienie zasadniczych wymagań ASP w stosunku do Potencjalnych Oferentów, 

warunków przeprowadzenia postępowania negocjacyjnego oraz oczekiwanej zawartości oferty. 

INFORMACJE OGÓLNE 

ASP zaprasza Potencjalnych Oferentów do złożenia oferty na dzierżawę Lokalu na warunkach określonych 

w Zaproszeniu, która to oferta będzie przedmiotem negocjacji w celu zawarcia umowy dzierżawy powierzchni.  

2.1. PRZEDMIOT UMOWY 

1. ASP jest właścicielem nieruchomości gruntowej nr 441 i obszarze 1012 m² znajdującej się w centralnej części 

starówki gdańskiej tj. w dzielnicy Gdańsk Śródmieście. Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości stanowią działki 

zabudowane zabytkowymi kamienicami, ul. Długi Targ oraz rzeka Motława. Działka ma bezpośredni dostęp do drogi 

publicznej, a dojazd do nieruchomości jest realizowany z ul. Chlebnickiej. Lokalizacja ogólna w skali miasta 

określana jest jako bardzo dobra. Dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest przez III Wydział Ksiąg 

Wieczystych przy Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ Księga Wieczysta o numerze GD1G/4/1. ASP jest 

właścicielem posadowionego na tym gruncie budynku o łącznej powierzchni 3585 m² (dalej: „Obiekt”). 

2. Dom Angielski jest wpisany do rejestru zabytków - Nr wpisu 90 Decyzja WKZ z dnia 18.12.1959 – obecnie numer 

wpisu 140 (nowy numer rejestru zabytków). Cały obiekt zlokalizowany jest w Gdańsku – mieście w zasięgu 

obwarowań XVII będącym pomnikiem historii, uznanym zarządzeniem Prezydenta RP z dnia 8.09.1994 roku. 

Obiekt stanowi zabudowę część pierzei ulicy Chlebnickiej i posiada zróżnicowaną bryłę i fasadę i został wybudowany 

w 1959 roku na ruinach oryginalnego budynku z 1570 roku.  

3. Przedmiotem umowy, która zostanie zawarta po przeprowadzeniu negocjacji, jest dzierżawa powierzchni 

znajdujących się na poziomach: 600, 500, 200, 100 Obiektu, w szczególności na następujących warunkach: 

a) okres dzierżawy powierzchni: do 10 lat, 

b) ASP nie przewiduje możliwości rozliczenia wartości nakładów poniesionych przez dzierżawcę w przedmiocie 

dzierżawy, 

c) charakterystyka działalności prowadzonej w przedmiocie dzierżawy. 

Powierzchnia nie może zostać wykorzystana na działalność pozostającą w sprzeczności  z wizerunkiem ASP, 

w szczególności z wartościami prezentowanymi przez ASP (np. kluby rozrywkowe, sklepy, w których sprzedawane są 

towary kojarzące się jednoznacznie negatywnie, jak np. akcesoria erotyczne lub substancje wpływające na świadomość). 

2.2. POTENCJALNI OFERENCI 

1. W negocjacjach mogą brać udział wyłącznie Potencjalni Oferenci, którzy w wyznaczonym terminie złożyli 

spełniającą poniższe warunki odpowiedź na Zaproszenie. 

2. Potencjalnym Oferentem nie mogą być: (i) członkowie organów ASP, (ii) pracownicy ASP, (iii) osoby wykonujące 

czynności związane z organizacją negocjacji, (iv) osoby wchodzące w skład Komisji Negocjacyjnej, (v) 

małżonkowie, krewni oraz powinowaci w linii prostej, krewni w linii bocznej do czwartego stopnia, powinowaci 



 
 

 

w linii bocznej do drugiego stopnia, osoby związane z tytułu przysposobienia, opieki, kurateli z osobami 

wymienionymi w pkt. i, ii, iii, iv powyżej.  

3. Potencjalni Oferenci, o których mowa w ust. 2 powyżej zostają wykluczeni z udziału w negocjacjach a ich oferty 

odrzucone.  

WARUNKI PRZEPROWADZENIA NEGOCJACJI 

3.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ODPOWIEDZI NA ZAPROSZENIE 

1. Odpowiedź na Zaproszenie musi zawierać: 

a) Prezentację Potencjalnego Oferenta obejmującą: 

 imię, nazwisko, adres, nazwę, adres i dane rejestrowe (NIP, REGON, KRS) Potencjalnego Oferenta, 

 dane osoby do kontaktów, telefon, e-mail, 

 aktualne dokumenty identyfikujące Potencjalnego Oferenta (kopia dowodu osobistego, odpisu 

z właściwego rejestru w przypadku przedsiębiorcy), 

 dokumenty potwierdzające umocowanie osób składających odpowiedź Potencjalnego Oferenta wraz 

z umocowaniem do działania w imieniu Potencjalnego Oferenta w toku negocjacji dotyczących umowy 

najmu, 

 dane kontaktowe osób odpowiedzialnych za udział w negocjacjach ze strony Potencjalnego Oferenta (nr 

telefonu, adres poczty elektronicznej) , 

b) wstępną ofertę dotyczącą  miesięcznej stawki czynszu w złotych netto za jeden m
2
  powierzchni dzierżawy,  

c) proponowany % od otrzymanego przychodu z prowadzonej działalności w Obiekcie, 

d) okresu w którym Potencjalny Oferent korzystać miałby z rabatu w postaci zwolnienia z obowiązku zapłaty 

czynszu najmu w związku  z prowadzonymi pracami dostosowawczymi na powierzchni dzierżawy, który nie 

może być dłuższy niż  6 miesięcy liczonych od daty wydania Powierzchni dzierżawy, 

e) informację o czasie trwania dzierżawy, 

f) informację o wysokości i sposobie wniesienia kaucji gwarancyjnej, 

g) informacje dotyczące dotychczasowej działalności Potencjalnego Oferenta,  

h) szczegółowe informacje dotyczące koncepcji sposobu wykorzystania powierzchni przez Potencjalnego Oferenta, 

w tym planowanej w powierzchni dzierżawy działalności (szczegółowy opis rodzaju planowanej działalności), 

i) pozostałe istotne informacje, które zdaniem Potencjalnego Oferenta ASP może uznać za istotne podczas oceny 

odpowiedzi Potencjalnych Oferentów, 

j) oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami uczestniczenia w postępowaniu zawartymi w treści Zaproszenia do 

udziału w negocjacjach w sprawie dzierżawy nieruchomości Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku i nie 

zgłaszania do nich zastrzeżeń (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Zaproszenia), 

k) oświadczenie o zachowaniu w tajemnicy wszystkich informacji, które Potencjalny Oferent uzyskał lub uzyska w 

związku z postępowaniem negocjacyjnym (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do Zaproszenia). 

2. Do odpowiedzi na Zaproszenie Potencjalny Oferent zobowiązany jest dołączyć: 

a) w przypadku osób fizycznych –kserokopię dowodu osobistego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji 

działalności gospodarczej  w przypadku przedsiębiorcy, 

b) w przypadku osób prawnych – odpis z właściwego rejestru, 



 
 

 

c) oryginał dokumentu potwierdzającego umocowanie osób składających odpowiedź Potencjalnego Oferenta 

w imieniu Potencjalnego Oferenta wraz z umocowaniem do działania w imieniu Potencjalnego Oferenta                 

w toku negocjacji dotyczących dzierżawy, 

d) podpisane przez Potencjalnego Oferenta  lub osobę umocowaną do działania w imieniu Potencjalnego Oferenta, 

o której mowa w lit. c  powyżej, oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami uczestniczenia w postępowaniu 

zawartymi w treści Zaproszenia do udziału w negocjacjach w sprawie dzierżawy powierzchni Akademii Sztuk 

Pięknych w Gdańsku i nie zgłaszania do nich zastrzeżeń, 

e) podpisane przez Potencjalnego Oferenta  lub osobę umocowaną do działania w imieniu Potencjalnego Oferenta, 

o której mowa w lit. c  powyżej, oświadczenie o zachowaniu w tajemnicy wszystkich informacji, które 

Potencjalny Oferent uzyskał lub uzyska w związku z postępowaniem negocjacyjnym, z zastrzeżeniem ust. 3 

poniżej. Obowiązek zachowania tajemnicy, o której mowa w zdaniu poprzednim rozciąga się na wszystkich 

pracowników Potencjalnego Oferenta oraz doradców Potencjalnego Oferenta. Za działania pracowników oraz 

Doradców Potencjalny Oferent odpowiada jak za własne działania lub zaniechania. Obowiązek zachowania 

tajemnicy obowiązuje również w przypadku odrzucenia oferty oraz każdego innego zakończenia postępowania 

negocjacyjnego. 

3. W odniesieniu do Potencjalnych Oferentów, którzy przed złożeniem Odpowiedzi na Zaproszenie złożyli wniosek o 

udostępnienie dokumentacji technicznej Obiektu i przesłali skanem oświadczenie oraz pełnomocnictwo, o których 

mowa w ust. 3.4. pkt 2 lit. b i c nie wymaga się złożenia wraz  z Odpowiedzią na Zaproszenie nowego oświadczenia 

o zachowaniu tajemnicy. Potencjalni Oferenci, o których mowa w zdaniu poprzednim składają wraz z Odpowiedzią 

na Zaproszenie oryginał oświadczenia o zachowaniu tajemnicy oraz pełnomocnictwa, których skany wysyłane były 

przez nich pocztą elektroniczną wraz z wnioskiem o udostępnienie dokumentacji technicznej Obiektu. 

4. Odpowiedź na Zaproszenie należy przygotować na piśmie w języku polskim.  

5. Odpowiedź na Zaproszenie winna być podpisana i opieczętowana imiennymi pieczęciami przez Potencjalnego 

Oferenta  lub jego pełnomocnika lub przez osoby upoważnione do reprezentowania Potencjalnego Oferenta, 

wymienione w rejestrze przedsiębiorców lub innym odpowiednim dokumencie upoważniającym do takiego 

reprezentowania oraz opatrzona datą jej sporządzenia. 

6. Odpowiedź na Zaproszenie należy złożyć osobiście, listem zwykłym, przesyłką poleconą lub kurierską w siedzibie 

ASP [ul. Targ Węglowy 6, 80-836 Gdańsk, w pok. nr A14], w zaklejonej, nieprzezroczystej kopercie zawierającej 

dane adresowe Potencjalnego Oferenta oraz dopisek: „Odpowiedź na zaproszenie do negocjacji w sprawie 

dzierżawy powierzchni - Nie otwierać”. 

7. Zgłoszenie do udziału w negocjacjach powinno być złożone do dnia 12.07.2022 r., do godziny 14.00 

8. Na pierwszej stronie odpowiedzi na Zaproszenie powinny znajdować się następujące dane: imię i nazwisko, nazwa 

firmy, dane osoby do kontaktu, telefon, e-mail i adres korespondencyjny. 

9. Za datę złożenia odpowiedzi na zaproszenie do negocjacji uznaje się datę potwierdzenia przez ASP otrzymania 

odpowiedzi na zaproszenie do negocjacji. 

10. Odpowiedzi na Zaproszenie nie spełniające wymagań określonych powyżej lub złożone po terminie zostaną 

odrzucone. 

3.2. TERMINY ZWIĄZANE Z POSTĘPOWANIEM 

1. Harmonogram  

Lp. Zdarzenie Data  

1. Ostateczny termin składania przez Potencjalnych Oferentów zapytań 

do Zaproszenia 

07.07.2022 r. 



 
 

 

2. Ostateczny termin udzielania odpowiedzi na zapytania Potencjalnych 

Oferentów dotyczące Zaproszenia 

07.07.2022 r. 

3. Ostateczny termin wizji lokalnej Obiektu 08.07.2022 r. 

4. Ostateczny termin składania Odpowiedzi na Zaproszenie 12.07.2022 r. 

2. ASP zastrzega sobie prawo wydłużenia terminów zawartych w harmonogramie, informacja o wydłużeniu 

terminów zawartych   w harmonogramie podanie zostanie do wiadomości publicznej na stronie internetowej 

ASP. 

3.3. OKRES WAŻNOŚCI OFERTY 

Składający Odpowiedź na Zaproszenie jest zobowiązany do utrzymania ważności oferty w niej zawartej przez 

okres 120 dni kalendarzowych, licząc od ostatecznej daty składania ofert (ust.  3.2. pkt 1) ppkt 4). 

3.4. ZASADY UDZIELANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH LOKALU ORAZ WYJAŚNIEŃ NA PYTANIA 

POTENCJALNYCH OFERENTÓW, WIZJE OBIEKTU 

1. Informacje na temat stanu prawnego Obiektu podane zostaną do publicznej wiadomości na stronie internetowej 

ASP. 

2. Informacje o stanie technicznym powierzchni dzierżawy udostępnione zostaną Potencjalnym Oferentom, którzy 

zgłoszą wniosek o udostępnienie im dokumentacji technicznej Lokalu wysyłając pocztą elektroniczną na adres 

poczty elektronicznej:  andrzej.zajaczkowski@asp.gda.pl 

a) wniosek o udostępnienie dokumentacji technicznej Obiektu, 

b) skan podpisanego  przez Potencjalnego Oferenta lub osobę uprawnioną do reprezentowania Potencjalnego 

Oferenta oświadczenia, według ustalonego wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Zaproszenia                           

o zobowiązaniu się do zachowania w poufności otrzymanych dokumentów oraz informacji oraz wykorzystaniu 

ich wyłącznie na potrzeby przygotowania Odpowiedzi na Zaproszenie do negocjacji i prowadzenia  negocjacji, 

c) skan dokumentu potwierdzającego umocowanie osoby reprezentującej Potencjalnego Oferenta do podpisania 

oświadczenia, o którym mowa lit. b powyżej, 

3. Dokumentacja techniczna powierzchni dzierżawy zostanie przesłana w postaci plików pdf na adres poczty 

elektronicznej Potencjalnego Oferenta, wskazany przez tego Potencjalnego Oferenta we wniosku o udostępnienie 

dokumentacji, z zastrzeżeniem spełnienia warunków określonych powyżej.  

4. Pytania Potencjalnych Oferentów dotyczące Zaproszenia do negocjacji oraz szczegółowych kwestii prawnych 

i technicznych dotyczących Obiektu powinny być zgłaszane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres 

poczty elektronicznej:    

patrycja.ossolinska.@asp.gda.pl 

5. Wszystkie pytania kierowane do ASP przez Potencjalnych Oferentów będą rejestrowane, a odpowiedzi na pytania 

będą udzielane za pomocą poczty elektronicznej na wskazany przez Potencjalnego Oferenta adres. 

6. ASP zastrzega sobie prawo do nieudzielania odpowiedzi na pytania niemieszczące się w zakresie Zaproszenia. 

7. Potencjalni Oferenci mogą dokonać wizji lokalnej Lokalu w godzinach od 9 do 14 po uprzednim telefonicznym 

uzgodnieniu terminu wizji lokalnej pod nr tel. 794 000 532. 

3.5. OCENA OFERT I PRZEPROWADZENIE NEGOCJACJI 

1. W związku z postępowaniem ASP może poprosić o przedstawienie dodatkowych dokumentów lub udzielenie 

dodatkowych wyjaśnień   w wyznaczonym przez siebie terminie. 



 
 

 

2. Spośród Potencjalnych Oferentów, którzy złożyli Odpowiedzi na Zaproszenie ASP dokona wyboru Oferentów, 

z którymi rozpocznie negocjacje. Podstawą wyboru Oferentów, którzy złożyli odpowiedzi na Zaproszenie do 

negocjacji, jest w pierwszej kolejności: 

a) zaproponowana przez Potencjalnego Oferenta stawka czynszu w złotych netto za m
2
 powierzchni dzierżawy, 

b) proponowany % od otrzymanego przychodu z prowadzonej działalności, 

c) planowany przez Potencjalnego Oferenta sposób wykorzystania powierzchni dzierżawy, który nie może 

pozostawać w sprzeczności z wizerunkiem ASP,  w szczególności z wartościami prezentowanymi przez ASP, 

d) dotychczasowa działalność Potencjalnego Oferenta, okres prowadzonej działalności, doświadczenie 

w prowadzeniu działalności, przy czym wszystkie wyżej wskazane kryteria powinny zostać ocenione łącznie. 

3. Po dokonaniu oceny ofert ASP: 

a) zawiadomi na piśmie listem poleconym Potencjalnych Oferentów, których oferty nie zostały wybrane 

o nieprzystąpieniu z nimi do negocjacji, jak również, których oferty zostały odrzucone, 

b) zaprosi, listem poleconym, faksem lub mailem wybranych Potencjalnych Oferentów do negocjacji, który 

winien spełniać wytyczne zawarte w załączniku nr 3 do Zaproszenia . 

4. Z wybranymi Potencjalnymi Oferentami ASP rozpocznie negocjacje dotyczące warunków umowy dzierżawy, 

w tym w szczególności:  

a) stawki czynszu w złotych netto za m
2
 powierzchni dzierżawy i proponowanego % od otrzymanego przychodu 

z prowadzonej działalności w Obiekcie, 

b) czasu trwania dzierżawy, 

c) nakładów inwestycyjnych przy czym ASP przyjmuje, jako zasadę, że na chwilę ustania obowiązywania 

umowy dzierżawy z jakiejkolwiek przyczyny  nakłady nie będą rozliczane i przechodzą na własność ASP,  

d) rodzaju prowadzonej działalności w powierzchni dzierżawy, 

e) określenia warunków prowadzenia prac oraz wytycznych do projektowania dla dzierżawcy, których elementem 

będzie ocena przedstawionego projektu aranżacji powierzchni dzierżawy, który winien wpisywać się 

w  przestrzeń Obiektu oraz spełniać szczególne uwarunkowania stawiane przez ASP, 

f) kwoty kaucji gwarancyjnej nie niższej niż wysokość dzierżawy brutto za 3 miesiące i sposobu jej wniesienia 

przez dzierżawcę, 

g) zabezpieczenia potencjalnych roszczeń wynajmującego w postaci złożenia przez dzierżawcę w formie aktu 

notarialnego oświadczenia  o poddaniu się egzekucji, gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej itp., 

h) ubezpieczenia powierzchni dzierżawy oraz ubezpieczenia OC dzierżawcy, 

i) okresu, w którym dzierżawca korzystać będzie z rabatu w postaci zwolnienia  z obowiązku zapłaty czynszu 

w związku z prowadzonymi pracami dostosowawczymi w dzierżawionej powierzchni, który nie może być 

dłuższy niż  6 miesięcy liczonych od daty wydania powierzchni, 

j) szczegółowych regulacji dotyczących korzystania z Obiektu, w tym godzin otwarcia, reklam w przedmiocie 

dzierżawy, sprzedaży żywności i alkoholu  w podmiotowej przestrzeni itp. 

5. Z Potencjalnym Oferentem ostatecznie wybranym przez ASP, z którym zostaną wynegocjowane wszystkie 

postanowienia umowy dzierżawy, podpisana zostanie umowa dzierżawy z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej. Pozostali 

Oferenci, którzy brali udział w negocjacjach zostaną poinformowani listem poleconym o niewybraniu ich oferty. 



 
 

 

6. Zawarcie umowy dzierżawy z Potencjalnym Oferentem ostatecznie wybranym przez ASP, z którym zostaną 

wynegocjowane wszystkie postanowienia umowy najmu uzależnione jest od uzyskania przez ASP zgody Senatu 

ASP oraz Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej na zawarcie umowy dzierżawy. ASP nie 

ponosi odpowiedzialności za nieudzielnie przez Senat ASP oraz Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej 

Polskiej stosownych zgód. Nieuzyskanie zgód o których mowa w niniejszym pkt, skutkiem czego będzie nie 

zawarcie umowy dzierżawy nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń Potencjalnego Oferenta wobec ASP. 

7. Potencjalnym Oferentom, którzy nie zostali zaproszeni do prowadzenia negocjacji  z ASP lub Potencjalnym 

Oferentom, którzy nie zostali ostatecznie wybrani przez ASP nie przysługują z tego tytułu jakiekolwiek roszczenia 

wobec ASP. 

8. W razie wycofania się Potencjalnego Oferenta z negocjacji ASP uprawniona jest do rozpoczęcia negocjacji 

z Potencjalnym Oferentem, który nie został uprzednio dopuszczony do dalszych negocjacji. 

ZASTRZEŻENIA 

1. Postępowanie negocjacyjne prowadzone jest w całości w języku polskim. 

2. Zaproszenie do negocjacji nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 k.c. 

3. ASP przysługuje w każdym momencie prawo odstąpienia od postępowania opisanego w Zaproszeniu bez podania 

przyczyny tego odstąpienia, zmiany treści Zaproszenia, w tym przedłużenia terminów składania odpowiedzi na 

Zaproszenie. O odstąpieniu lub zmianach treści Zaproszenia ASP poinformuje w drodze publikacji na stronie 

internetowej ASP.  

4. Potencjalni Oferenci uczestniczą w postępowaniu na własne ryzyko i własny koszt. Nie przysługują im żadne 

roszczenia z tytułu odstąpienia przez ASP od postępowania, odrzucenia oferty, wykluczenia Potencjalnego 

Oferenta lub braku zaproszenia do negocjacji, jak również zmian warunków niniejszego Zaproszenia,  w tym 

w zakresie terminów wskazanych w ust. 3.2. 

5. ASP zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty bez podania przyczyny. 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związkuz przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. 

Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) – RODO, informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Sztuk Pięknych 

w Gdańsku, przy ul. Targ Węglowy 6, 80-836 Gdańsk, NIP 583-000-93-46, REGON 000275820, tel. 58 

301 28 01.  

2. W Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku został powołany Inspektor Ochrony Danych,  

z którym można skontaktować się osobiście lub listownie pod adresem: Akademia Sztuk Pięknych w 

Gdańsku; ul. Targ Węglowy 6, 80-836 Gdańsk, telefonicznie pod numerem 58 301 28 01 wew. 18 lub 

elektronicznie: e-mail: iod@asp.gda.pl   

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia negocjacji w sprawie najmu  

powierzchni użytkowej, w skład której wchodzą pomieszczenia Domu Studenta oraz Pokoje Gościnne ASP 

o wymiarze 836,2 m2, zlokalizowanych w Gdańsku, przy ul. Chlebnickiej 13/16. Organizatorem negocjacji 

jest Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku („ASP”). Celem negocjacji jest uzgodnienie najkorzystniejszych 

dla ASP warunków umowy najmu Lokalu. 



 
 

 

4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit b) RODO - przetwarzanie 

jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań 

na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz art. 6 ust. 1 lit e) RODO - 

przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach 

sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, w związku z ustawą z dnia 23 kwietnia 

1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 t.j. z późn. zm.), Regulaminem Komisji 

Negocjacyjnej prowadzącej negocjacje w sprawie dzierżawy niewyodrębnionego lokalu Akademii Sztuk 

Pięknych w Gdańsku (pomieszczenia akademika i pokoje hotelowe) – wprowadzonym zarządzeniem nr 

26/2022 Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku z dnia 29 marca 2022 roku w sprawie 

wprowadzenia Regulaminu Komisji Negocjacyjnej, oraz zaproszeniem do udziału w negocjacjach. 

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa, w 

szczególności wymagany przepisami prawa okres archiwizacji zgodny z kategorią archiwalną, zgodnie z 

przepisanym dot. klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych 

do archiwum państwowego i brakowania dokumentacji niearchiwalnej, w związku z art. 5 i 6 ustawy z dnia 

14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r., poz. 164 t.j. z późn. zm.) 

oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, 

jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 

zakładowych (Dz. U. z 2011 r., nr 14, poz. 67). 

6. Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom zapewniającym wsparcie techniczne Administratorowi 

danych (w szczególności w zakresie usług informatycznych, usług związanych z niszczeniem dokumentacji 

oraz innych nośników zawierających dane osobowe), oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa. 

7. Na zasadach określonych przepisami RODO, przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do podanych danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, a także prawo 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - ul. Stawki 2, 

00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie podanych danych narusza przepisy o ochronie 

danych osobowych.  

9. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji celu wskazanego w pkt 3. Ich niepodanie 

uniemożliwi Pani/Panu wzięcie udziału w negocjacjach. 

10. Podane dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.   

 

 

  



 
 

 

Załącznik nr 1 

 

..................,  dnia ............................ roku 

 

 

 

 

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

/imię i nazwisko (pełna nazwa firmy przedsiębiorcy)/ 

 

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

 

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

                                                           /adres/  

………………………………………………………. 

                                                          / PESEL/NIP/KRS/ 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

Działając w imieniu własnym/ [________________]* – oświadczam, że zapoznałem/łam się z  Zaproszeniem do udziału 

w negocjacjach w sprawie dzierżawy powierzchni wynoszącej 836,2 m² znajdującej się na poziomach 600, 500, 200, 100 

budynku stanowiącego własność Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, położonego  w Gdańsku, 

 przy ul. Chlebnicka 13/16. 

 

Oświadczam ponadto, że akceptuję warunki uczestniczenia w postępowaniu zawarte w treści tego Zaproszenia i nie 

zgłaszania do nich zastrzeżeń. 

 

 

 

 

 

 

 

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

                                                                                                         (podpis)                               

 

* dotyczy jednostki organizacyjnej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Załącznik nr 2 

 

..................,  dnia ............................ roku 

 

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

/imię i nazwisko (pełna nazwa firmy przedsiębiorcy)/ 

 

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

                      /adres/  

………………………………………………………. 

                                                                                                / PESEL/NIP/KRS/ 

 

Zobowiązanie do zachowania poufności 

Ja niżej podpisany działając w imieniu własnym/ [ _________________________________________________] *(dalej: 

„Potencjalny Oferent”) zobowiązuje się wykorzystać udostępnione mi materiały, dokumenty i informacje dotyczące 

nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę gruntu o numerze 441 i obszarze 1012 m
2
,  położonej w Gdańsku,  przy 

ul. Chlebnicka 13/16,  dla której Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, III Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi 

księgę wieczystą o numerze KW nr GD1G/4/1 i  posadowionego na tym gruncie obiektu „Domu Angielskiego” o łącznej  

powierzchni 3585 m
2
 (dalej: „Obiekt”) oraz znajdującego się w przestrzeniach poziomów: 600, 500, 200, 100 lokalu 

użytkowego o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej 836,2 m² (dalej: „dzierżawiona przestrzeń”) , którego 

właścicielem jest Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku (dalej: „ASP”)  jedynie na potrzeby  związane z przygotowanie 

Odpowiedzi na zaproszenie  i prowadzeniem negocjacji w przedmiocie zawarcia umowy dzierżawy powierzchni. 

Ponadto zobowiązuje się do: 

1. nie ujawniania materiałów, dokumentów i informacji dotyczących Obiektu osobom trzecim,  

2. zabezpieczenia udostępnionych mi materiałów, dokumentów i informacji dotyczących Obiektu przed 

uszkodzeniem, zniszczeniem, kradzieżą, nieuprawnionym powieleniem oraz rozpowszechnieniem, 

3. czuwania nad kompletnością i nienaruszalnością udostępnionych mi materiałów, dokumentów i informacji 

dotyczących Obiektu, 

4. zwrotu udostępnionych mi materiałów, dokumentów i informacji dotyczących Obiektu na każde wezwanie ASP, 

5. nie wykorzystywania udostępnionych mi materiałów, dokumentów i informacji dotyczących Obiektu, w interesie 

własnym oraz osób trzecich, który wykraczałby poza potrzeby złożenia odpowiedzi na zaproszenie i prowadzenia 

negocjacji, 

6. ponoszenia odpowiedzialności za zachowanie poufności materiałów, dokumentów i informacji dotyczących 

Obiektu przez pracowników, współpracowników, doradców, którym Potencjalny Oferent udostępni materiały, 

dokumenty i informacji dotyczących Obiektu. 

 

 

 

 

 

 

  

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

                                                                                                           (podpis)                               

* dotyczy jednostki organizacyjnej 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3 

 

 

CHARAKTERYSTYKA POWIERZCHNI DOMU STUDENTA i POKOI GOŚCINNYCH ASP I WYTYCZNE 

PROJEKTOWE DLA ICH ADAPTACJI 

 

 

I Charakterystyka powierzchni Domu Studenta i Pokoi Gościnnych ASP 

 

Zespół budynków Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku mieści się przy ul. Chlebnickiej 13/16 i złożony jest z czterech 

kamieniczek  (Chlebnicka 13, 14, 14A i 15) oraz budynku o nazwie Dom Angielski (Chlebnicka 16). Kamieniczki 

stanowią zwartą zabudowę i są budynkami pięciokondygnacyjnymi (budynki średniowysokie). Do skrajnej kamieniczki 

(Chlebnicka 13) od strony zachodniej przylega kamienica mieszkalna zarządzana przez Wspólnotę Mieszkaniową. 

Budynek określany jako Dom Angielski przylegający do kamieniczek jest budynkiem siedmiokondygnacyjnym (budynek 

wysoki). Do budynku Domu Angielskiego od strony wschodniej przylega kamienica mieszkalna zarządzana przez 

Wspólnotę Mieszkaniową. Kamieniczki posiadają cztery niezależne poddasza nieużytkowe, do których dostęp jest 

umożliwiony za pomocą wyłazu z poziomu ostatniej kondygnacji użytkowej. 

Dom Angielski posiada poddasze nieużytkowe. Wejście na poddasze odbywa się wyłazem z poziomu ostatniej 

kondygnacji użytkowej. 

Budynki nr 14, 14A, 15 i 16 posiadają zabytkowe przedproża. 

Wszystkie budynki są podpiwniczone, również w części  przedproży. 

 

Funkcja użytkowa kamieniczek: 

 piwnica – funkcja archiwum, magazynowa i techniczna (węzeł cieplny, pomieszczenie głównego przyłącza 

wody); 

 parter - przestrzeń wystawiennicza, administracyjna, gastronomiczna; 

 1-sze i 2-gie piętro  - funkcja zamieszkania zbiorowego; 

 3-cie i 4-te piętro – funkcja dydaktyczna. 

Na poziomach piwnicy, parteru, 3-ciego i 4-tego piętra kamieniczek istnieje komunikacja z Domem Angielskim. Wejście 

główne do kamieniczek odbywa się poprzez foyer Domu Angielskiego. W miarę zaistnienia potrzeb można wykorzystać 

niezależne wejście bezpośrednie do sali wystawienniczej zlokalizowanej w kamieniczkach nr 14A i 15. 

Wejście do restauracji znajdującej się w kamieniczce nr 13 i 14  jest niezależne zarówno od ulicy Chlebnickiej, jak  

również od strony zaplecza. 

Kondygnacje pięter obsługiwane są przez klatkę schodową wydzieloną w kamieniczce nr 14A, która obsługuje również 

piwnice jak i wyjście na zaplecze budynku. 

 

Funkcja użytkowa Domu Angielskiego: 

 piwnica – przestrzeń magazynowa i techniczna (pomieszczenie wentylatora napowietrzającego klatkę schodową, 

pomieszczenie techniczne konserwatora budynku); 

 parter – holl główny, dziekanat, portiernia;  

 1-sze, 2-gie, 3-cie 4-te piętro – przestrzeń dydaktyczna; 

 5-te piętro – Pokoje Gościnne ASP; 

 6-te piętro – Pokoje Gościnne ASP, pokój administracji, maszynownia dźwigu osobowego. 

Kondygnacje pięter, w tym piwnice obsługiwane są przez klatkę schodową oraz dźwig osobowy (dźwig nie obsługuje 6-

go piętra i piwnicy). Dodatkowo z klatki  schodowej jest wyjście na zaplecze budynku. 



 
 

 

 

Obiekt zlokalizowany jest w Gdańsku przy ul. Chlebnickiej 13/16 i jest własnością Akademii Sztuk Pięknych w 

Gdańsku. W jego skład wchodzą cztery kamieniczki oraz budynek Domu Angielskiego. Kamieniczki stanowią zwartą 

zabudowę. Są budynkami pięciokondygnacyjnymi (budynki średniowysokie). Budynek określany jako Dom Angielski 

jest budynkiem siedmiokondygnacyjnym (budynek wysoki). Do budynku Domu Angielskiego od strony wschodniej 

przylega pięciokondygnacyjna kamienica mieszkalna zarządzana przez Wspólnotę Mieszkaniową.  

Dom Angielski jest wpisany do rejestru zabytków - Nr wpisu 90 Decyzja WKZ z dnia 18.12.1959 – obecnie numer wpisu 

140 (nowy numer rejestru zabytków). 

Cały obiekt zlokalizowany jest w Gdańsku – mieście w zasięgu obwarowań XVII będącym pomnikiem historii, uznanym 

zarządzeniem Prezydenta RP z dnia 8.09.1994 roku. 

Budynki nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych. 

 

Powierzchnia przeznaczona pod dzierżawę określona została w załącznikach rysunkowych. Powierzchnia najmu 

obejmuje: 

Kamieniczki:  

 1-sze piętro o powierzchni 327,5 m² pełni funkcję zamieszkania zbiorowego i składa się z 11 pojedynczych 

pokoi mieszkalnych z łazienkami, 3 pomieszczeń gospodarczych oraz kuchni ogólnodostępnej; 

 2-gie piętro o powierzchni 333,8 m² pełni funkcję zamieszkania zbiorowego i składa się z 10 pojedynczych 

pokoi mieszkalnych z łazienkami, 1 pomieszczenia obsługi, 2 pomieszczeń gospodarczych oraz pomieszczenia 

kuchni ogólnodostępnej. 

 Powierzchnia łączna obu pięter:  661,3 m² 

 

Dom Angielski:   

 5-te piętro o powierzchni 121,9 m² to przestrzeń Pokoi Gościnnych, w skład których wchodzą: 1 pojedynczy 

pokój mieszkalny z łazienką, 3 dwupokojowe studia mieszkalne z łazienkami i korytarz; 

 6-te piętro powierzchni 53,0 m² to przestrzeń Pokoi Gościnnych składająca się z korytarza ogólnodostępnego, 

pojedynczego pokoju z łazienką wewnętrzną, z pojedynczego pokoju z łazienką dostępną z korytarza 

ogólnodostępnego. 

 Powierzchnia łączna obu pięter:  174,90 m². 

 

Wykończenie pomieszczeń przeznaczonych pod wynajem: 

Kamieniczki: 

 pokoje mieszkalne: podłoga z paneli laminowanych, cokoły z listew MDF, ściany i sufity wykończone gładzią 

gipsową, malowane farbą emulsyjną. W części przy drzwiach wejściowych sufity podwieszane z płyt G-K 

wykończone gładzią gipsową i malowane farbą emulsyjną; 

 pomieszczenia sanitarne: podłoga z płytek terakotowych, ściany z płytek ceramicznych do wysokości 200 cm, 

powyżej ściany i sufity wykończone gładzią gipsową, malowane farbą emulsyjną, w każdej łazience znajduje się  

muszla WC, umywalka oraz prysznic z brodzikiem; 

 pomieszczenia gospodarcze: podłoga z płytek terakotowych, ściany i sufity wykończone gładzią gipsową, 

malowane farbą emulsyjną; 

 kuchnie ogólnodostępne: podłoga z płytek terakotowych, ściany z płytek ceramicznych do wysokości 200 cm, 

powyżej ściany  wykończone gładzią gipsową, malowane farbą emulsyjną, sufity podwieszane z płyt G-K 

wykończone gładzią gipsową i malowane farbą emulsyjną, każda z kuchni wyposażona jest w zlewozmywak, 

kuchenkę elektryczną czteropolowa oraz komplet mebli; 



 
 

 

 korytarze: podłoga z płytek terakotowych, ściany wykończone gładzią gipsową i malowane farbą emulsyjną, 

sufity podwieszane z płyt G-K wykończone gładzią gipsową i malowane farbą emulsyjną. 

 

Dom Angielski:  

 pokoje mieszkalne: podłoga z klepki parkietowej, cokoły z listew drewnianych, ściany i sufity wykończone 

gładzią gipsową, malowane farbą emulsyjną; 

 pomieszczenia sanitarne:  podłoga z płytek terakotowych, ściany z płytek ceramicznych, sufity wykończone 

gładzią gipsową, malowane farbą emulsyjną, w każdej łazience muszla WC, umywalka i prysznic; 

 korytarze: podłoga z klepki parkietowej, cokoły z listew drewnianych, ściany i sufity wykończone gładzią 

gipsową, malowane farbą emulsyjną; 

 kuchnia ogólnodostępna: podłoga z płytek terakotowych, ściany  wykończone gładzią gipsową, malowane 

farbą emulsyjną, fartuch z płytek ceramicznych przy blacie kuchennym, sufity podwieszane z płyt G-K 

wykończone gładzią gipsową i malowane farbą emulsyjną, kuchnia wyposażona jest w zlewozmywak, kuchenkę 

elektryczną czteropolową oraz komplet mebli. 

 

 

 

II   Wytyczne projektowe dla adaptacji powierzchni przeznaczonej  pod wynajem 

1. Sufity.  

Możliwe zmiany w sufitach, wprowadzanie sufitów podwieszanych pod warunkiem wykonania projektu zamiennego 

i uzgodnienia systemu SSP z rzeczoznawcą ds. przeciwpożarowych. 

2. Ściany obwiedniowe (zewnętrzne).  

Możliwa ingerencja od strony  

3. Ściany wewnętrzne   

Możliwa ingerencja. Prace konstrukcyjne muszą być poprzedzone sporządzeniem projektu konstrukcyjnego.  

4. Posadzki.   

Możliwa ingerencja.  

5. Stolarka drzwiowa.  

Możliwa ingerencja z zachowaniem klasy odporności ogniowej EI30 dla drzwi z pomieszczeń prowadzących na 

korytarz ogólnodostępnych.  

6. Stolarka okienna.  

Nie dopuszcza się ingerencji w stolarkę okienną polegającej na zmianie podziału okien, kierunku otwierania skrzydeł 

okiennych, kolorystyki zewnętrznej. W budynku Domu Angielskiego występują okna pożarowe. Nie dopuszcza się 

zmiany ich formy w zakresie sposobu otwierania.  

7. Instalacja wodno – kanalizacyjna, CWU.   

Możliwa ingerencja.  

8. Instalacja hydrantowa. 

Instalacja hydrantowa wykonana zgodnie z zatwierdzonym projektem. Nie dopuszcza się zmian instalacji 

hydrantowej.  

9. Instalacja grzewcza.  

Możliwa ingerencja.  

10. Instalacja wentylacji mechanicznej.   

Wentylacja mechaniczna wykonana dla oddymiania klatek korytarzy ogólnodostępnych na 1-szym i 2-gim piętrze 

kamieniczek. Nie dopuszcza się zmiany.  

11. Instalacja oświetleniowa.  

Instalacja oświetlenia bytowego - możliwa ingerencja. Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne wykonane zgodnie 

z zatwierdzonym przez rzeczoznawcę   ppoż. projektem budowlanym. Dopuszcza się zmiany pod warunkiem 

wykonania projektu zamiennego i uzgodnienia go  z rzeczoznawcą ds. przeciwpożarowych.   

12. Instalacja siłowa i gniazd 230V.  

Możliwa ingerencja.  



 
 

 

13. Okablowanie strukturalne  

Możliwa ingerencja.  

14. System telewizji dozorowej  

Możliwa ingerencja.  

15. System sygnalizacji pożaru (SSP).  

Wykonano i uruchomiono kompletny system SSP (SAP). Możliwe zmiany  pod warunkiem wykonania projektu 

zamiennego i uzgodnienia go  z rzeczoznawcą ds. przeciwpożarowych. 

16. Dźwiękowy system ostrzegawczy (DSO)   

Wykonano i uruchomiono kompletny system DSO (SAP). Możliwe zmiany  pod warunkiem wykonania projektu 

zamiennego i uzgodnienia go  z rzeczoznawcą ds. przeciwpożarowych.  

 

Wytyczne o charakterze ogólnym: 

Jeżeli okaże się to wymagane z uwagi na zakres prac adaptacyjnych - konieczne będzie wykonanie projektu budowlanego 

i uzyskanie: 

1. zgody dzierżawcy na wykonanie przedstawionych prac 

2. decyzji wydanej przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków 

3. decyzji pozwolenia na budowę. 

 

Z uwagi na przyjęte w budynkach rozwiązania zamienne wynikające z postanowień KW PSP wykonywanie zmian 

skutkujących zmianą warunków ochrony przeciwpożarowej musi być poprzedzone wykonaniem ekspertyzy technicznej 

sporządzonej przez rzeczoznawcę budowlanego oraz rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.  

 

Wszystkie prace należy realizować zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi. 

 

Wszelkie projekty należy uzgodnić z właścicielem obiektu. 

 


