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Konkurs ofert na prowadzenie sklepiku szkolnego
w Szkole Podstawowej nr 2 im. Ewy Krauze w Piasecznie
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Ewy Krauze w Piasecznie ogłasza konkurs ofert na
prowadzenie sklepiku szkolnego,

1.
2.

Szkoła oferuje lokal o powierzchni 8 m2.

Wymagania dotyczące sklepiku:
- sklepik będzie czynny jedynie w dni nauki szkolnej

- asortyment nie może zagrażać zdrowiu i życiu uczniów i powinien

obejmowaĆ

,,zdrową żywność"

- utrzymanie czystościi porządku na terenie sklepiku oraz w

bezpośrednim jego

otoczeniu leży po stronie najemcy
- przestrzeganie przepisów BHP, PPOŻoraz Sanepidu

-

3,
4.

zagospodarowanie pomieszczenia w meble oraz urządzenia niezbędne do
prowadzenia sklepiku leżą po stornie najemcy.
Umowa zostanie zawarta na okres od 02.09.2020r. do 24.06.202Ir,
Oferta pisemna powinna zawierać:
- nazwę i siedzibę oferenta

oferowaną cenę netto miesięcznie za wynajem
- oświadczenie oferenta o akceptacji warunków konkursu oraz zobowiązanie do
podpisania umowy w przypadku wygrania konkursu.
-

5, Ofertę należy zlożyc mailem lub pocztą w siedzibie Zamawiającego do dnia 21 sierpnia
2O20r. do godz, 12.00.

6. Przegląd ofert odbędzie się w dn, 24 sierpnia żO2Or. o godz. 10.00 przez Komisję
powołaną przez Dyrektora.
7, O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje deklarowana kwota netto miesięcznego
czynszu za wynajem pomieszczenia.
8. Rozpatrywane będą tylko oferty z podaną kwotą najmu miesięcznej.

9. Z oferentem, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę, sporządzona zostanie umowa
najmu.
10, Zastrzega się możliwośćunieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny.

11. W przypadku, gdy najwyższą kwotę deklarowanego czynszu zaproponuje więcej niż 1

oferent, komisja wyznaczy termin licytacji wysokości czynszu, która zostanie przeprowadzona
z udziatem tych oferentów na warunkach określonych przez komisję, podanych w dniu
licytacji. Niestawiennictwo oferenta na licytację będzie traktowane jako cofnięcie oferty.
t7. Z pr acy Kom isji sporządzony będzie protokół.
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