
Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wągrowcu 
 

ogłasza 
 

PRZETARG NIEOGRANICZONY PISEMNY 
na wynajem pomieszczenia o powierzchni 30 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie sklepiku 

szkolnego dla młodzieży szkolnej i pracowników. 
 
 
Okres wynajmu: 01.01.2017 – 31.12.2017 (1 rok). 
 
Opis przedmiotu zamówienia: przedmiotem zamówienia jest wynajem pomieszczenia o powierzchni 

30 m2 z następującymi warunkami: 

1. Codzienne prowadzenie sklepiku dla młodzieży i pracowników szkoły z wyłączeniem dni 
wolnych od nauki, 

2. Utrzymywanie czystości zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarno-epidemiologicznymi, 
3. Oferowanie asortymentu spełniającego wymagania dla młodzieży uczącej się z możliwością 

przygotowania ciepłych produktów, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 
lipca 2016 r. (Dz. U. 2016, poz. 1154), 

4. Systematyczne i terminowe dokonywanie opłat zgodnie z warunkami zawartymi w umowie, 
5. Pokrycie we własnym zakresie kosztów adaptacji, której zakres będzie uzgodniony z 

wynajmującym, 
6. Przestrzeganie przepisów bhp, p.poż, Sanepidu, 
7. Prowadzenie sklepiku w sposób niezakłócający funkcjonowania szkoły, 
8. Wynajęte pomieszczenie może być wykorzystywane tylko do celu wynikającego z przedmiotu 

niniejszego przetargu i zawartej umowy i nie może być podnajmowany innym podmiotom. 
 
Opis przygotowania oferty: 

1. Oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, napisaną czytelnie, w języku polskim i musi być 
podpisana przez osobę będącą reprezentantem oferenta, 

2. Oferty przetargowe złożone na piśmie powinny zawierać: 
a. wypełniony formularz oferty z pieczęcią i danymi kontaktowymi, nr PESEL lub nazwę i 

REGON, adresem zamieszkania/siedzibą firmy, proponowaną ceną czynszu miesięcznego, 
wykazem załączników potwierdzających prowadzenie działalności w takim samym lub 
pokrewnym zakresie, 

b. podpisane oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem, wzorem umowy oraz stanem 
pomieszczenia będącego przedmiotem najmu, 

c. oświadczenie o zamiarze lub braku zamiaru przeprowadzenia prac adaptacyjnych, 
d. zobowiązanie do prowadzenia sklepiku zgodnie z regulaminem oraz sprzedaży produktów 

w asortymencie odpowiednim dla sklepiku szkolnego. 
3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „Oferta na wynajem pomieszczenia 

na sklepik szkolny” w sekretariacie Szkoły osobiście lub listem poleconym do dnia 12 listopada 
2016 r. do godz. 14:00 (liczy się termin wpływu do sekretariatu Szkoły). 

 
Kryteria główne wyboru: 

- kryteria spełniania wymagań formalnych – kompletność oferty – 20% 
- wysokość czynszu miesięcznego – 80% 
Kryteria dodatkowe (w przypadku kilku takich samych ofert): 
- ocena doświadczeń w prowadzeniu sklepiku szkolnego przez oferenta – 10% 
- ocena koncepcji i współpracy w zakresie prowadzenia sklepiku – godziny otwarcia, asortyment – 10% 



 
Ogłoszenie wyboru oferenta: 

Oferty zostaną otwarte 15.11.2016 r. o godz. 10:00 w gabinecie Dyrektora. 
Rozstrzygnięcie i ogłoszenie nastąpi w tym samym dniu. 
Każdy oferent zostanie powiadomiony o wyniku pisemnie. 
 
Zawarcie umowy nastąpi w terminie wskazanym w piśmie o akceptacji warunków oferenta. 
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