SZKOLA POD.SIAVVOWA NR 37
irn. Kazimierza Go
qo
15-B0B Bialystok, ul. j
6wa g

tel. (85) 65-43-982 fax (85) 6i_4j_2ds

I\ltp. 142-24_47-364

OGTOSZENIE O PRZETARGU

Dyrektor Szkofy Podstawowej Nr 37 im. K. G6rskiego w Bialymstoku ul. Jaworowa g
oglasza pisemny przetarg na wynajem pomieszczenia uiytkowego o powierzchni

1g m2 z

przeznaczeniem na sklepik szkolny.

5r
Oznaczenie nieruchomo5ci:

1.

2'

Polo2enie: ul. Jaworowa g, 15-g0g Bialystok,
Pomieszczenie znajduje sie w budynku szkoly
przeznaczone jest na prowadzenie sklepiku szkolnego.

na ll piqtrze. pomieszczenie

5z
Warunki najmu:

1. Okres najmu od 01,09.2022 do 30.06.2023 r.
2. cena wywolawcza za najem wynosi 4oo zr netto miesiqcznie.

3'

Ustalona w przetargu kwota miesiqcznego czynszu bqdzie obowiqzywata
w miesiqcach
od wrzeSnia do czerwca.
4' Termin ptatno6ci czynszu ustala siq miesiqcznie, !4dni od daty wystawienia faktury.
5' Pomieszczenie mo2e by(przeznaczone wyfqcznie na prowadzenie sklepikq.
6' w cenie czynszu zawarte sq koszty zwiqzane z eksploatacjq przedmiotr,r najmu: energia
elektryczna, woda, Scieki, wyw6z nieczystosci oraz centralne
ogrzewanie.
7' Na najemcy bqdzie spoczywal obowiqzek utrzymania czystogci iporzqdkr,r na terenie
sklepiku oraz w bezpodrednim jego sqsiedztwie.
8' Najemca zobowiqzuje siq do przestrzegania przepis6w Rozporzqdzenia Ministra
Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup Srodk6w
spo2ywczych przeznaczonych
do sprzeda2y dzieciom i mlodzie2y w jednostkach systemu oswiaty
oraz wymaga6,
jakie muszq spelniai Srodki spo2ywcze stosowane
w ramach 2ywienia zbiorowego
dzieci i mfodziezy w tych jednostkach (Dz. t). z 20!6 r. poz.
tr54 poin.

Na najemcy bqdzie spoczywaf obowiqzek konsultowania

z

z

zm.)

Dyrektorem szkoiy

oferowa nego asortymentu.
w asortymencie sklepiku mogq znaleicsiq r6wnie2 artykuly szkolne.

53
Termin i warunl<i przetargu:

1'

oferent biorqcy udziaf w przetargu zobowiqzuje siq do zawarcia
umowy na warunkach
zawartych w projekcie umowy o wynajem,

2.

Przed przystqpieniem do sporzqdzania oferty Oferent winien dokonai wizji lokalnej
pomieszczef bqdqcych przedmiotem najmu,

3

oferent

mo2e zlo2yi tylko jednq ofertq dotyczqcq przedmiotu najmu. Zlo2enie przez
oferenta wiqcej ni2 jednej oferty skutkowai bqdzie odrzuceniem wszystkich ztozonych
przez niego ofert.

Oferent mo2e wprowadzii zmiany lub wycofa (zlo2onqofertq przed uplywem terminu
skfadania ofert,
5. Oferta powinna zawierai nastqpujqce dane:
a) imiq i nazwisko, adres, nr pESEL, nazwQ firmy, siedzibq, nr Nlp, REGoN (zalqcznik
nr I -formularz ofertowy),
b) umowq sp6tki cywilnej, odpis wta5ciwego rejestru nie starszy niZ 6 miesiqcy,
c) pisemne o5wiadczenie o zapoznani siq z regulaminem przetargu, warunkami
przetargu zawartymi w ogtoszeniu, warunkami umowy najmu
oraz o przyiqciu ich
bez zastrze2en (zalqcznik nr 2),
d) zlo2one pisemne oiwiadczenie, o tym 2e znanyjest mu stan techniczny lokalu lub
nieruchomoici oraz jest Swiadomy, i2 na najemcy lub dzier2awcy ciq2y
obowiqzek
uzyskania opinii, zezwoled lub decyzji stosownych organ6w
w przedmiocie
mo2liwosci przeprowadzenia zamierzonej dzialalno6ci (zatqcznik
n r 3),
e) pisemne oiwiadczenie klauzuli RODO (zalqcznik nr 4),
6. oferty nale2y skladai w nieprzejrzystych, zamkniqtych
kopertach z napisem:
4.

,,Przetarg na wynajem powierzchni na sklepik szkolny w Szkole podstawowej
Nr 37 im.
G6rskiego w Biafymstoku.

K

Nie otwierad do 3O.O&.2OZZ r. do godziny 11:00,,

do dnia 30'08'2022 r. do godziny 09:00 w sekretariacie
szkoly podstawowej Nr 37 im, l(.
g6rskiego w Biafymstoku, ul. Jaworowa g.

'
8'
7

9.

oferty zlo2one po terminie skladania ofert zostanq zwr6cone bez
otwierania.
Do udzialu w przetargu uprawnia wniesienie wadium. Wniesienie
wadium jest
wymagane w wysokosci 3 x 400,00 zl na konto 40 t24o 6292
Iltt oo11 15g4 13gg
prowadzone w Banku pekao s.A o/Bialystok do dnia
29.0g.2022r.
otwarcie ofert odbqdzie siq 3o.og,2oz2 r" o godzinie 1i.:00 na stot6wce
szkolnej w

siedzibie Zamawiajqcego.
10' Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo zamkniqcia przetargu
bez wybrania kt6rejkolwiek
z ofert.
LL. Organizator przetargu odrzuci ofertq, je2eli:

a) Zostata zlo2ona

b)

po wyznaczonym terminie, w niewlaiciwym miejscu
lub zostala
podpisana przez osobq nieupowaznionq do reprezentowania
Oferenta,
Uczestnik przetargu nie zaoferowaf co najmniej ceny wywotawczej

oferent zostanie niezwtocznie poinformowanv o odrzuceniu
oferty,

12. Regqlamin przetargu

i

postanowienia przyszlej umowy oraz formularze ofertoqve

o5wiadczeniasqdopobranianastronieW-zakladka

i

przetargi.

o wyniku przetargu zostanie zamieszczone na stronie internetowej
wynajmuiqcego. o wynikach przetargr,r wszyscy jego uczestnicy zostana

13.Ogloszenie

poinformowani pisemnie.

