
     Ząb, 13 lipca 2017 r. 

 

 

OGŁOSZENIE 

 

Dyrektor Zespołu Szkół: Szkoła Podstawowa im. H. Marusarzówny i Gimnazjum im. 

Jana Pawła II w Zębie zaprasza do składania ofert na dzierżawę stołówki szkolnej o 

powierzchni 188m2 i zaplecza kuchennego o powierzchni 184m2  od dnia 1 września 2017 

r. do 30 czerwca 2019 r. 

1. Oferty powinny zawierać następujące dane: 

a) Całkowity koszt obiadu dla ucznia. 

b) Opłata czynszu za dzierżawę pomieszczeń. 

 

2. Cena dzierżawy uwzględnia: 

a) Koszty ogrzewania pomieszczeń. 

b) Umożliwienie korzystania z części wspólnej tj. toalet na parterze budynku. 

 

3. Dzierżawca ponosi koszty zużycia mediów (energii elektrycznej, wody, 

odprowadzenia ścieków, wywozu śmieci). 

 

4. Ofertę prosimy dostarczyć osobiście do Zespołu Szkół w Zębie, Ząb 6a, 34-521 Ząb, 

budynek Gimnazjum im. Jana Pawła II, sekretariat w terminie do 28 lipca 2017 r. do 

godz. 12.00. 

 

5. W sprawie wszelkich niezbędnych informacji proszę kontaktować się z sekretariatem 

szkoły, tel. 18-26-370-14, pon – pt w godz. 9.00-14.00.  

 

 

 

 

 

 

 

 



ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA 

I. Informacja o zamawiającym: 

Zespół Szkół:  

Szkoła Podstawowa im. H. Marusarzówny i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zębie 

Ząb 6a, 

34-521 Ząb 

tel. 18-26-370-14 

email: gimnazjum_zab@poczta.onet.pl 

 

II. Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Przedmiotem zamówienia jest najem lokalu znajdującego się na terenie szkoły 

w celu prowadzenia żywienia zbiorowego. Lokal przewidziany jest do 

prowadzenia działalności gastronomicznej. 

a) Wyposażenie stołówki: 

stoły w stołówce: szt. 10 

krzesła w stołówce: szt. 40 

zlew: szt. 1 

zmywarka do naczyń: szt. 1 

stół kuchenny Dora Metal: szt. 3 

bemar czterokomorowy Dora Metal : szt.1 

szafa metalowa Dora Metal: szt.1 

b) Wyposażenie zaplecza kuchennego: 

stół kuchenny Dora Metal: szt. 2 

zlew Dora Metal: szt. 2 

szafa metalowa: szt. 1 

kuchnia elektryczna Kromet: szt. 1 

2. Wymogiem jest, aby cena dwudaniowego obiadu promocyjnego dla ucznia i 

nauczyciela nie była wyższa, niż 8.00 zł brutto, z uwzględnieniem norm 

żywieniowych stosowanych obecnie w zbiorowym żywieniu dzieci i 

młodzieży. 

3. Minimalna stawka czynszu za miesiąc kalendarzowy nie może być niższa niż 

1000 (jeden tysiąc) zł netto. Czynsz zawiera koszty ogrzewania oraz 

użytkowania i sprzątania części wspólnej (toalet). 

4. Po wydzierżawieniu stołówki szkolnej oferent zobowiązany będzie do 

prowadzenia w okresie obowiązywania umowy stołówki na następujących 

zasadach: 

a) Godziny pracy kuchni: 6.00-16.00,  

b) wydawanie obiadów dla uczniów i nauczycieli: 11.30 – 14.00. Wszelkie 

zmiany dotyczące czasu i terminów wydawania posiłków wymagają 

wcześniejszego uzgodnienia obu stron. 

c) Utrzymanie czystości i porządku na terenie stołówki i kuchni zgodnie z 

wymogami odpowiednich służb, mycie okiem i drzwi zewnętrznych 

przynajmniej jeden raz w miesiącu w kuchni i stołówce. 



d) Doposażenie na własny koszt wynajętych pomieszczeń w urządzenia  

niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej. Urządzenie te 

pozostają przez okres trwania umowy i po jej wygaśnięciu własnością 

oferenta. 

e) Na własny koszty oferent będzie przeprowadzał konserwacje  i remonty 

bieżące urządzeń wydzierżawionych z częstotliwością zgodną z 

technologią użytkowania tych urządzeń. 

f) Na własny koszt oferent będzie przeprowadzał niezbędne naprawy  i 

remonty dzierżawionych pomieszczeń w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły. 

g) Oferent będzie dodatkowo uiszczał podatek od nieruchomości wg 

obowiązujących stawek, opłaty stałe za liczniki oraz koszty opłat 

eksploatacyjnych takich, jak: energia elektryczna (licznik), woda, 

kanalizacja (licznik) według stawek obowiązujących w miesiącu, za który 

jest opłata, wywóz nieczystości (we własnym zakresie). 

5. Po zakończeniu umowy nastąpi komisyjny odbiór dzierżawionych przez 

oferenta pomieszczeń. 

6. Strony zastrzegają sobie prawo wcześniejszego rozwiązania umowy, za 

uprzednim 3 miesięcznym wypowiedzeniem.  

7. Oferent zobowiązany jest do przestrzegania zapisów ustawy o wychowaniu w 

trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.  

8. Na terenie szkoły obowiązuje bezwzględny zakaz sprzedaży wyrobów 

tytoniowych i alkoholowych oraz prowadzenie działalności nie związanej ze 

składaną ofertą. Niedotrzymanie warunków zawartych w specyfikacji i 

umowie spowoduje naliczenie kary umownej w wysokości jednomiesięcznego 

czynszu, a w przypadku powtórnego naruszenia tych zasad będzie skutkować 

rozwiązaniem umowy ze skutkiem natychmiastowym. Oferent będzie 

obciążony czynszem i opłatą za media za bieżący miesiąc, w którym nastąpiło 

rozwiązanie umowy. 

 

III. Warunki udziału w postępowaniu: 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy: 

a) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności 

gospodarczej lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania 

takich uprawnień, 

b) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem 

technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia. 

 

IV. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć oferenci: 

Oferent załącza do oferty następujące dokumenty: 

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do 

ewidencji działalności gospodarczej. 

2. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz 

właściwego oddziału ZUS potwierdzających, że oferent nie zalega z opłatami  

podatków oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.  



3. Opis doświadczenia zawodowego. 

4. Przykładowy jadłospis obiadowy z 5-dniowym harmonogramem składającym się 

z dwóch dań. 

5. Pełnomocnictwa  osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w 

imieniu firmy składającej ofertę, o ile wynika to z przepisów prawa lub innych 

dokumentów. 

6. Oświadczenie o spełnieniu warunków w postępowaniu. 

 

V. Termin związania z ofertą: 

Bieg terminu związania oferty rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania 

ofert. Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni. 

 

VI. Opis sposobu przygotowania oferty: 

1. Oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Oferty oferenta, który złoży więcej 

niż jedną ofertę zostaną uznane za niezgodne z ustawą i odrzucone. 

2. Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze, maszynie lub ręcznie 

długopisem bądź niezmywalnym atramentem. Proponuje się, aby oferta zawierała 

spis treści oraz wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami były kolejno 

ponumerowane i złączone w sposób trwały oraz na każdej stronie podpisane przez 

osobę (osoby) uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta. 

3. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście muszą być parafowane przez osobę 

(osoby) podpisujące ofertę. 

 

VII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: 

1. Oferty należy składać osobiście do dnia 28 lipca 2017 r. do godz. 12.00 w 

siedzibie Zamawiającego w sekretariacie Zespołu Szkół w Zębie w budynku 

Gimnazjum im. Jana Pawła II. 

2. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie, w sposób 

gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej 

nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta zawierająca ofertę winna być 

zaadresowana na: Zespół Szkół Szkoła Podstawowa im. H. Marusarzówny i 

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zębie, Ząb 6a, 34-521 Ząb. Na kopercie należy 

umieścić nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: Oferta przetargowa – wynajęcie 

lokalu celem prowadzenia kuchni i stołówki w Zespole Szkół w Zębie. Nie 

otwierać przez 28 lipca przed godz. 12.00. 

3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z 

nienależytego oznakowania koperty lub braku któregokolwiek z wymaganych 

informacji. 

4. Otwarcie ofert nastąpi dnia 28 lipca 2017 r. o godz. 13.00 w siedzibie 

Zamawiającego w gabinecie Dyrektora Szkoły, Zespół Szkół w Zębie, Ząb 6a, 34-

521 Ząb. 

5. Oferent może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać 

ofertę. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy 

pisemnej.  



6. Oferent nie może wycofać oferty lub wprowadzać zmiany w jej treści po upływie 

terminu składania ofert.  

7. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia 

ofert. 

 

VIII. Opis sposobu obliczenia ceny: 

1. Cena może być tylko jedna – nie dopuszcza się wariantowości cen. 

2. Cena nie ulegnie zmianie przez okres związania oferty oraz okres realizacji 

zamówienia. 

 

IX. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie kierował się przy wyborze 

oferty: 

O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą następujące kryteria: 

1. Cena brutto wynajmowanej powierzchni – maksymalna ilość punktów 80 pkt. 

2. Cena brutto obiadów promocyjnych – maksymalna ilość punktów 10 pkt. 

3. Różnorodność proponowanych produktów (menu) – maksymalna ilość 

punktów 10 pkt. 

 

X. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze 

oferty w celu zawarcia umowy: 

1. Umowę może podpisać w imieniu oferenta osoba (osoby) upoważniona do 

reprezentowania oferenta wymieniona w aktualnym odpisie z właściwego 

rejestru albo w aktualnym zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności 

gospodarczej lub pełnomocnik, który przedstawi pełnomocnictwo od osoby 

(osób) wymienionej w w/w dokumencie notarialnie poświadczonym osoby 

udzielającej pełnomocnictwa – jeżeli stosowne upoważnienie nie wynika  z 

dokumentów zawartych w ofercie. 

2. Wybrany oferent zgłosi się celem podpisania umowy w terminie wskazanym w 

zawiadomieniu o wyborze oferty, ale nie krótszym, niż 7 dni od przekazania 

zawiadomienia o wyborze oferty. 

3. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z 

uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji oraz 

danych zawartych w ofercie. 

4. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej. 

 

XI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści 

zawieranej umowy. 

1. Projekt umowy stanowi załącznik nr 1 ogłoszenia. 

 


