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OGŁOSZENIE 

O NABORZE OFERT NA PROWADZENIE SKLEPIKU SZKOLNEGO 

 

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 RCKUiP w Łowiczu 

 

Ogłasza nabór chętnych do prowadzenia sklepiku szkolnego  

od dnia  

2 stycznia 2018 r. 

 
I. ZAMAWIAJĄCY 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 RCKUiP w Łowiczu  

reprezentowany przez Dyrektora Szkoły P. Marię Laskę 

Siedziba: ul. Blich 10, 99-400 Łowicz 

 

II. TERMIN REALIZACJI 

Wynajem pomieszczenia na sklepik szkolny: od 4 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2018 r. 

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

 
1) Przedmiotem zamówienia jest: 

Powierzchnia pomieszczenia z przeznaczeniem na prowadzenie sklepiku szkolnego łącznie         

68 m
2 

2) Warunki zamówienia: 

a) prowadzenie sklepiku dla młodzieży i pracowników szkoły, 

b) codzienne otwarcie sklepiku w godz. od 8.00 do 14.30 z wyłączeniem dni wolnych od 

nauki, 

c) utrzymanie czystości zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami sanitarno – 

epidemiologicznymi, 

d) wyposażenie własny koszt wynajętego pomieszczenia w urządzenia do prowadzenia 

działalności, spełniające wymagania zawarte w przepisach, 

e) oferowany asortyment zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 

2016 r. 

 
3) Obowiązki Oferenta: 

a) opłata czynszu miesięcznego zgodnie z otrzymanym rachunkiem, 

b) doposażenie na własny koszt wynajętych pomieszczeń w urządzenia niezbędne do 

prowadzenia działalności gospodarczej na okres trwania umowy, 

c) utrzymanie podmiotu najmu w dobrym stanie sanitarno-porządkowym, 

d) przestrzeganie przepisów dotyczących żywienia zbiorowego, 
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e) wykonywanie drobnych napraw instalacji wodociągowej oraz elektrycznej, a w czasie 

wakacji niezbędnych konserwacji, napraw, remontów wynajmowanych pomieszczeń 

w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły, 

f) pomieszczenie wynajmowane na sklepik szkolny wykorzystywane będzie wyłącznie do 

sprzedaży artykułów szkolnych oraz spożywczych od poniedziałku do piątku, 

g) wynajęte pomieszczenia nie mogą być podnajmowane innym podmiotom, 

h) przekazanie wynajmowanej powierzchni nastąpi na podstawie protokołu zdawczo – 

odbiorczego. Najemca ponosi wszelką odpowiedzialność materialną za przekazany sprzęt i 

pomieszczenia wymienione w protokole zdawczo – odbiorczym, 

i) w przypadku rozwiązania umowy najmu przed upływem jej zakończenia najemca 

zobowiązuje się do przywrócenia stanu pierwotnego najmowanej powierzchni według stanu 

na dzień przed podpisaniem umowy najmu. 

 
IV. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY (załącznik nr 1) 

 

1) Informacje 

a) oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z 

przygotowaniem i złożeniem oferty, 

b) oferta musi być napisana czytelnie, w języku polskim oraz musi być podpisana przez osobę 

upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji oferenta określoną w 

rejestrze handlowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej firmy 

oferenta, 

c) wszystkie strony oferty, w kolejności wskazanej w formularzu ofertowym, powinny być 

spięte (zszyte) w sposób zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty, 

d) każda strona oferty powinna być opatrzona kolejnym numerem, 

e) wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane 

własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. 

 

2) Zawartość ofert 

1. Oferty złożone na piśmie powinny zawierać: 

a) imię i nazwisko, adres, nr PESEL lub nazwę, siedzibę i adres oferenta, 

b) ścisłe określenie przedmiotu oferty,  

c) oferowaną cenę określoną liczbowo za miesiąc najmu, 

d) koncepcję zagospodarowania lokalu wraz z opisem zakresu prac jakie oferent zamierza 

wykonać. 

2. W zależności od formy w jakiej prowadzona jest działalność gospodarcza do oferty należy 

dołączyć: 

a) w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – zaświadczenie 

o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (wystawione nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert), 

b) w przypadku spółki prawa handlowego – wypis z Krajowego Rejestru Sądowego 

(wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert), 

c) oferta jest ważna, gdy oferentem jest osoba fizyczna nie prowadząca działalności 

gospodarczej, jeżeli zawiera oświadczenie, że zaświadczenie o wpisie do ewidencji 

działalności gospodarczej w przypadku wybrania jej oferty – zostanie przedłożone w 

terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty powzięcia informacji o wyborze jej oferty, 

d) oferta oraz wszystkie zobowiązania i oświadczenia muszą być podpisane przez 

oferenta, 
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e) rozpatrywane będą tylko oferty zawierające wyżej wymienione dokumenty. 

 

V. CENA WYWOŁAWCZA 

Cena wywoławcza wynosi miesięcznie 500,00 brutto za jeden miesiąc (razem z mediami) 

 
VI. WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 

 

1. Kryterium oceny ofert: 

a) wysokość czynszu miesięcznego za wynajem pomieszczenia na sklepik szkolny, 

2. Zamawiający wybierze ofertę, która została oceniona jako niepodlegającą odrzuceniu i jest 

najkorzystniejsza. 

 

VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

Ofertę należy złożyć w sekretariacie szkoły w terminie do 21.12.2017 r. do godziny 10:00  w 

formie pisemnej w zamkniętej kopercie z napisem  

„Wynajem sklepiku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 RCKUiP w Łowiczu” 

 
VIII. OGŁOSZENIE WYBORU OFERENTA 

1. Wyniki wybory oferenta zostaną ogłoszone w ciągu 5 dni od daty otwarcia ofert, na 

stronie internetowej szkoły. 

2. Wybrany oferent zostanie poinformowany pisemnie. 

3. Zawarcie umowy nastąpi w terminie wskazanym w piśmie akceptującym. 

4. Wybrany oferent powinien przybyć we wskazane przez zamawiającego miejsce w celu 

podpisania umowy. 

5. Niestawienie się wygrywającego oferenta w terminie wyznaczonym przez Szkołę 

stanowi podstawę odstąpienia przez wynajmującego od umowy. 

6. W przypadku gdy w wyznaczonych terminach umowa nie zostanie podpisana, 

Wynajmujący może zawrzeć umowę z osobą, która przedstawiła kolejną 

najkorzystniejszą ofertę. 
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