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Zapytanie ofertowe

Gmina Mstów z siedzibą w Mstowie, ul. Gminna 14, 42-244 Mstów, w imieniu

której na na podstawie pełnomocnictwa Wydanego przez Wójta 6miny Mstów
działa Dyrektor Szkoły Podstawowej - Pani Beata Miry wynajmie pomieszczenie o
powierzchni 14,5m2 na działalność sklepiku szkolnego.

1. Zamawiająry: Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Mstowie

2. Przedmiot zamóWienia: - wynajem lokalu o powierzchni 14,5m2 na sklepik

szkolny.

3. Cena: miesięczny czynsz nie może być mniejszy niż 80O00zł brutto, za okres

wakacji, tj. miesiąc lipiec, sierpień - jednorazowa kwota 2OQOOzł brutto, w grudniu

czynsz wynosi 75% podstawowej miesięcznej stawki, w miesiącu, w którym

rozpoczynają się ferie zimowe czynsz wynosi 50%.

3. Wymagania dotyczące:

- termin wynajmu: od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

- otwarcie ofert nastąpi: 30.12.2022 r. o godz. XO.fil

- osoba do kontaktów z wykonawcami: st. Referent Zdzistawa Dymczyk-Turlej

lnne warunki realizacji zamówienia:

- pomieszczenie wyposażone jest w instalację elektryczną, centralne ogrzewanie.

- możliwość korzystania z pomieszczeń sanitarnych.

- opłaty za media wliczone są w cenę najmu.

4. Po wynajęciu od szkoły w/w pomieszczenia Najemca zobowiązany będzie do
prowadzenia sklepiku na następujących zasadach:

- prowadzenie działalności zgodnie z procedurami bezpieczeństwa sanitarno-

epidemiologicznego, oraz przepisami bhp, ppoż.

- wyposażenie sklepiku w niezbędny sprzęt i meble,



- utrzymanie czystości ipoządku na terenie sklepiku oraz w bezpośrednim jego

sąsiedztwie,

- asortyment nie może zagrażać zdrowiu iżyciu uczniów, powinien on obejmować,,
zdrową żywność " wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia ż6 lipca 2016r. w
sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaźy dzieciom i

młodzieży w jednostkach systemu oświaty (Dz.U. z 2016r. poz. It54|.

- W asortymencie sklepiku mogą znaleźć się również artykuły szkolne np. zeszyty,

długopisy, ołówki, gumki itp.

- zakaz sprzedawania artykułów tytoniowych, alkoholowych, energeĘzujących,
pirotechnicznych, łatwopalnych itp.

5. Miejsce i termin złożenia oferty: do 30.12.2O22r. do godz. 10.00 w sekretariacie

Szkoły Podstawowej im, Tadeusza Kościuszki w Mstowie, ul. Partyzanów 2.

6. Zamówienie może być rozstrzy8nięte, jeżeli wptynie przynajmniej jedna oferta.

Ofeńa winna być złożona w opakowaniu uniemożliwiającym zapoznanie się z jej treścĘ,
opatrzona napisem : wynajem pomieszczenia na sklepik szkolny.


