
winna byç dokonana na podstawie nast´pujàcych kry-
teriów:

1) przedmiotu i zakresu dzia∏alnoÊci gospodarczej ofe-
renta prowadzonej dotychczas oraz dzia∏alnoÊci,
której prowadzenie planuje na terenie strefy,

2) wartoÊci i warunków realizacji przedsi´wzi´ç go-
spodarczych, w tym inwestycji planowanych na te-
renie strefy,

3) udzia∏u w tworzeniu i modernizacji infrastruktury
gospodarczej w strefie,

4) udzia∏u w powiàzaniach gospodarczych, w tym ko-
operacyjnych, z przedsi´biorcami dzia∏ajàcymi na
terenie strefy i w jej otoczeniu,

5) zgodnoÊci przedsi´wzi´ç gospodarczych planowa-
nych na terenie strefy z celami rozwoju strefy oraz
przedsi´wzi´ciami gospodarczymi realizowanymi

lub planowanymi na terenie strefy przez innych
przedsi´biorców,

6) stopnia zagro˝enia dla Êrodowiska oraz planowa-
nych przedsi´wzi´ç w zakresie jego ochrony,

7) stopnia innowacyjnoÊci technologii przedsi´wzi´ç
i dzia∏alnoÊci planowanej na terenie strefy.

§ 14. Traci moc zarzàdzenie Ministra Gospodarki
z dnia 27 czerwca 1997 r. w sprawie sposobu przepro-
wadzenia, zasad i warunków przetargów lub rokowaƒ
oraz kryteriów oceny zamierzeƒ co do przedsi´wzi´ç
gospodarczych, które majà byç podj´te przez podmio-
ty gospodarcze na terenie Wa∏brzyskiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej (Monitor Polski Nr 40, poz. 409).

§ 15. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Gospodarki: J. Steinhoff
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI

z dnia 29 marca 2001 r.

w sprawie sposobu przeprowadzania, zasad i warunków przetargów lub rokowaƒ oraz kryteriów oceny 
zamierzeƒ co do przedsi´wzi´ç gospodarczych, które majà byç podj´te przez przedsi´biorców na terenie 

Warmiƒsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Na podstawie art. 17 ust. 1a ustawy z dnia 20 paê-
dziernika 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicz-
nych (Dz. U. Nr 123, poz. 600, z 1996 r. Nr 106,
poz. 496, z 1997 r. Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106,
poz. 668 i z 2000 r. Nr 117, poz. 1228) zarzàdza si´, co
nast´puje:

§ 1. 1. Przetargi lub rokowania przeprowadza War-
miƒsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA,
zwana dalej Zarzàdzajàcym.

2. O wyborze trybu ustalania przedsi´biorców, któ-
rzy uzyskajà zezwolenie, decyduje Zarzàdzajàcy.

§ 2. 1. Przetargi lub rokowania sà podejmowane na
podstawie publicznego zaproszenia.

2. Celem przetargu lub rokowaƒ jest ustalenie
przedsi´biorców, których planowane przedsi´wzi´cia
gospodarcze na terenie strefy w najwi´kszym stopniu
przyczyniajà si´ do osiàgni´cia celów ustanowienia
strefy.

§ 3. Do przeprowadzenia przetargu lub rokowaƒ Za-
rzàdzajàcy powo∏uje komisj´ w sk∏adzie co najmniej
czteroosobowym.

§ 4. Zarzàdzajàcy zaprasza do przetargu lub roko-
waƒ, zamieszczajàc og∏oszenie w codziennej prasie
ogólnokrajowej oraz, w miar´ potrzeb, w prasie zagra-
nicznej.

§ 5. Zaproszenie do przetargu lub rokowaƒ zawiera
w szczególnoÊci:

1) nazw´ i siedzib´ Zarzàdzajàcego oraz nazw´ strefy,

2) okreÊlenie po∏o˝onego na terenie strefy mienia,
które ma byç wykorzystane do podj´cia przedsi´-
wzi´cia gospodarczego na terenie strefy,

3) informacj´ o zasadach i warunkach udost´pnienia
przedsi´biorcom nieruchomoÊci i innych sk∏adni-
ków majàtkowych obj´tych przetargiem lub roko-
waniami,

4) ogólnà informacj´ o kryteriach oceny przedsi´-
wzi´ç gospodarczych planowanych na terenie stre-
fy przez przedsi´biorców ubiegajàcych si´ o udzie-
lenie zezwoleƒ,

5) okreÊlenie sposobu uzyskania specyfikacji istot-
nych warunków przetargu lub rokowaƒ oraz cen´
specyfikacji, je˝eli jej udost´pnienie jest odp∏atne,

6) miejsce, termin sk∏adania i otwarcia ofert.

§ 6. Specyfikacja, o której mowa w § 5 pkt 5, zawie-
ra w szczególnoÊci:

1) szczegó∏owy opis mienia, które ma byç wykorzysta-
ne do podj´cia przedsi´wzi´cia gospodarczego na
terenie strefy,

2) tekst regulaminu strefy,



3) informacje o kryteriach oceny przedsi´wzi´ç go-
spodarczych, o których mowa w § 13, planowa-
nych na terenie strefy przez przedsi´biorców ubie-
gajàcych si´ o udzielenie zezwoleƒ,

4) opis sposobu przygotowania ofert, obejmujàcy
w szczególnoÊci informacj´ o dokumentach, jakie
majà dostarczyç oferenci, w tym dokumentach do-
tyczàcych ich formy prawnej oraz kondycji finanso-
wej,

5) informacj´ co do sposobu okreÊlenia wysokoÊci
oferowanej op∏aty z tytu∏u najmu, dzier˝awy lub in-
nej formy odp∏atnego udost´pnienia nieruchomo-
Êci lub innych sk∏adników majàtkowych nale˝à-
cych do zakresu przetargu lub rokowaƒ,

6) istotne postanowienia umowy lub umów, które ma-
jà byç zawarte z Zarzàdzajàcym, lub ogólne warun-
ki albo wzór umowy, je˝eli Zarzàdzajàcy wymaga
od oferenta, ˝eby zawar∏ z nim umow´ na takich
warunkach,

7) wymagania dotyczàce wadium, je˝eli przewiduje
si´ jego z∏o˝enie,

8) opis sposobu udzielania przez Zarzàdzajàcego wy-
jaÊnieƒ dotyczàcych specyfikacji warunków prze-
targu lub rokowaƒ,

9) termin, do którego oferent b´dzie zwiàzany ofertà.

§ 7. Ofert´ sporzàdza si´ w formie pisemnej w j´zy-
ku polskim. Powinna ona zawieraç w szczególnoÊci:

1) nazw´ i siedzib´ oferenta, imi´, nazwisko i adres,
je˝eli oferentem jest osoba fizyczna,

2) wielkoÊç, przedmiot i charakter ekonomiczny pla-
nowanych przez oferenta przedsi´wzi´ç gospodar-
czych na terenie strefy i warunków ich realizacji
(biznesplan, studium wykonalnoÊci),

3) nazw´ i siedzib´ podmiotu wyst´pujàcego w imie-
niu oferenta, jeÊli zachodzi taka sytuacja,

4) wysokoÊç op∏aty oferowanej z tytu∏u dzier˝awy,
najmu bàdê innej formy udost´pnienia nierucho-
moÊci albo innych sk∏adników majàtkowych, któ-
rych dotyczà przetarg lub rokowania, w przypadku
gdy specyfikacja zawiera informacj´ okreÊlonà
w § 6 pkt 5.

§ 8. Termin sk∏adania ofert, wyznaczony przez Za-
rzàdzajàcego, nie mo˝e byç krótszy ni˝ 14 dni, liczàc od
dnia zaproszenia do przetargu lub rokowaƒ.

§ 9. 1. Ofert´ odrzuca si´, je˝eli nie odpowiada wy-
mogom ustalonym w § 7 niniejszego rozporzàdzenia
lub nie spe∏nia warunków okreÊlonych w rozporzàdze-
niu Rady Ministrów z dnia 9 wrzeÊnia 1997 r. w sprawie
ustanowienia warmiƒsko-mazurskiej specjalnej strefy
ekonomicznej (Dz. U. Nr 135, poz. 909, z 1999 r. Nr 8,
poz. 69 i z 2001 r. Nr 30, poz. 338). Zarzàdzajàcy nie-
zw∏ocznie zawiadamia oferenta o odrzuceniu jego ofer-
ty.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki mo˝e
uniewa˝niç przetarg lub odstàpiç od rokowaƒ i poleciç
ich powtórzenie w innym terminie. Z tytu∏u uniewa˝-
nienia przetargu lub odstàpienia od rokowaƒ oferen-
tom nie przys∏ugujà ˝adne roszczenia.

3. W przypadku gdy minister w∏aÊciwy do spraw
gospodarki, na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o spe-
cjalnych strefach ekonomicznych, powierzy Zarzàdza-
jàcemu udzielanie zezwoleƒ i wykonywanie w jego
imieniu bie˝àcej kontroli, wówczas Zarzàdzajàcy, za
zgodà ministra w∏aÊciwego do spraw gospodarki, mo-
˝e uniewa˝niç przetarg lub odstàpiç od rokowaƒ i po-
wtórzyç je w innym terminie. Z tytu∏u uniewa˝nienia
przetargu lub odstàpienia od rokowaƒ oferentom nie
przys∏ugujà ˝adne roszczenia.

§ 10. Wszelkie informacje i wyjaÊnienia, a tak˝e do-
kumenty zwiàzane z przetargiem lub rokowaniami
udost´pniane sà wszystkim przedsi´biorcom ubiegajà-
cym si´ o zezwolenie.

§ 11. CzynnoÊci komisji, o której mowa w § 3, majà
charakter poufny. Przedsi´biorca, któremu udost´p-
niono specyfikacj´, o której mowa w § 6, nie mo˝e bez
zgody Zarzàdzajàcego ujawniaç informacji uzyskanych
w zwiàzku z przetargiem lub rokowaniami.

§ 12. Z przetargu lub rokowaƒ komisja sporzàdza
protokó∏ i przedk∏ada go Zarzàdzajàcemu, który reko-
menduje ministrowi w∏aÊciwemu do spraw gospodar-
ki wydanie zezwolenia na prowadzenie dzia∏alnoÊci go-
spodarczej na terenie strefy, o ile minister w∏aÊciwy do
spraw gospodarki nie powierzy Zarzàdzajàcemu wyda-
wania zezwoleƒ.

§ 13. Ocena zamierzeƒ co do przedsi´wzi´ç gospo-
darczych, które majà byç podj´te na terenie strefy, po-
winna byç dokonana na podstawie nast´pujàcych kry-
teriów:

1) przedmiotu i zakresu dzia∏alnoÊci gospodarczej ofe-
renta prowadzonej dotychczas oraz dzia∏alnoÊci,
której prowadzenie planuje na terenie strefy,

2) wartoÊci i warunków realizacji przedsi´wzi´ç go-
spodarczych, w tym inwestycji planowanych na te-
renie strefy,

3) udzia∏u w tworzeniu i modernizacji infrastruktury
gospodarczej w strefie,

4) udzia∏u w powiàzaniach gospodarczych, w tym ko-
operacyjnych, z przedsi´biorcami dzia∏ajàcymi na
terenie strefy i w jej otoczeniu,

5) zgodnoÊci przedsi´wzi´ç gospodarczych planowa-
nych na terenie strefy z celami rozwoju strefy oraz
przedsi´wzi´ciami gospodarczymi realizowanymi
lub planowanymi na terenie strefy przez innych
przedsi´biorców,

6) stopnia zagro˝enia dla Êrodowiska oraz planowa-
nych przedsi´wzi´ç w zakresie jego ochrony,
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7) stopnia innowacyjnoÊci technologii przedsi´wzi´ç
i dzia∏alnoÊci planowanej na terenie strefy.

§ 14. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Gospodar-
ki z dnia 27 stycznia 1998 r. w sprawie sposobu prze-
prowadzania, zasad i warunków przetargów lub roko-
waƒ oraz kryteriów oceny zamierzeƒ co do przedsi´-
wzi´ç gospodarczych, które majà byç podj´te przez

przedsi´biorców, na terenie Warmiƒsko-Mazurskiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz. U. Nr 22, poz. 111).

§ 15. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Gospodarki: J. Steinhoff
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI

z dnia 29 marca 2001 r.

w sprawie sposobu przeprowadzania, zasad i warunków przetargów lub rokowaƒ oraz kryteriów oceny 
zamierzeƒ co do przedsi´wzi´ç gospodarczych, które majà byç podj´te przez przedsi´biorców na terenie 

Specjalnej Strefy Ekonomicznej „˚arnowiec”.

Na podstawie art. 17 ust. 1a ustawy z dnia 20 paê-
dziernika 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicz-
nych (Dz. U. Nr 123, poz. 600, z 1996 r. Nr 106, poz. 496,
z 1997 r. Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668
i z 2000 r. Nr 117, poz. 1228) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. 1. Przetargi lub rokowania przeprowadza Spe-
cjalna Strefa Ekonomiczna „˚arnowiec—Tczew” Spó∏-
ka z o.o., zwana dalej „Zarzàdzajàcym”.

2. O wyborze trybu ustalania przedsi´biorców, któ-
rzy uzyskajà zezwolenie, decyduje Zarzàdzajàcy.

§ 2. 1. Przetargi lub rokowania sà podejmowane na
podstawie publicznego zaproszenia.

2. Celem przetargu lub rokowaƒ jest ustalenie
przedsi´biorców, których planowane przedsi´wzi´cia
gospodarcze na terenie strefy w najwi´kszym stopniu
przyczyniajà si´ do osiàgni´cia celów ustanowienia
strefy.

§ 3. Do przeprowadzenia przetargu lub rokowaƒ Za-
rzàdzajàcy powo∏uje komisj´ w sk∏adzie co najmniej
czteroosobowym.

§ 4. Zarzàdzajàcy zaprasza do przetargu lub roko-
waƒ, zamieszczajàc og∏oszenie w codziennej prasie
ogólnokrajowej oraz, w miar´ potrzeb, w prasie zagra-
nicznej.

§ 5. Zaproszenie do przetargu lub rokowaƒ zawiera
w szczególnoÊci:

1) nazw´ i siedzib´ Zarzàdzajàcego oraz nazw´ strefy,

2) okreÊlenie po∏o˝onego na terenie strefy mienia,
które ma byç wykorzystane do podj´cia przedsi´-
wzi´cia gospodarczego na terenie strefy,

3) informacj´ o zasadach i warunkach udost´pnienia
przedsi´biorcom nieruchomoÊci i innych sk∏adni-
ków majàtkowych obj´tych przetargiem lub roko-
waniami,

4) ogólnà informacj´ o kryteriach oceny przedsi´-
wzi´ç gospodarczych planowanych na terenie stre-
fy przez przedsi´biorców ubiegajàcych si´ o udzie-
lenie zezwoleƒ,

5) okreÊlenie sposobu uzyskania specyfikacji istot-
nych warunków przetargu lub rokowaƒ oraz ce-
n´ specyfikacji, je˝eli jej udost´pnienie jest odp∏at-
ne,

6) miejsce, termin sk∏adania i otwarcia ofert.

§ 6. Specyfikacja, o której mowa w § 5 pkt 5, zawie-
ra w szczególnoÊci:

1) szczegó∏owy opis mienia, które ma byç wykorzysta-
ne do podj´cia przedsi´wzi´cia gospodarczego na
terenie strefy,

2) tekst regulaminu strefy,

3) informacje o kryteriach oceny przedsi´wzi´ç go-
spodarczych, o których mowa w § 13, planowa-
nych na terenie strefy przez przedsi´biorców ubie-
gajàcych si´ o udzielenie zezwoleƒ,

4) opis sposobu przygotowania ofert, obejmujàcy
w szczególnoÊci informacj´ o dokumentach, jakie
majà dostarczyç oferenci, w tym dokumentach do-
tyczàcych ich formy prawnej oraz kondycji finanso-
wej,

5) informacj´ co do sposobu okreÊlenia wysokoÊci
oferowanej op∏aty z tytu∏u najmu, dzier˝awy lub in-
nej formy odp∏atnego udost´pnienia nieruchomo-
Êci lub innych sk∏adników majàtkowych nale˝à-
cych do zakresu przetargu lub rokowaƒ,

6) istotne postanowienia umowy lub umów, które
majà byç zawarte z Zarzàdzajàcym, lub ogólne wa-
runki albo wzór umowy, je˝eli Zarzàdzajàcy wyma-
ga od oferenta, ̋ eby zawar∏ z nim umow´ na takich
warunkach,

7) wymagania dotyczàce wadium, je˝eli przewiduje
si´ jego z∏o˝enie,

8) opis sposobu udzielania przez Zarzàdzajàcego wy-
jaÊnieƒ dotyczàcych specyfikacji warunków prze-
targu lub rokowaƒ,

9) termin, do którego oferent b´dzie zwiàzany ofertà.

§ 7. Ofert´ sporzàdza si´ w formie pisemnej w j´zy-
ku polskim. Powinna ona zawieraç w szczególnoÊci:


