Kłodzko dnia 8.07.2019 r

OGŁOSZENIE
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Kłodzku ogłasza konkurs ofert na najem pomieszczeń
i prowadzenie sklepiku szkolnego w budynku szkoły przy ul. Zawiszy Czarnego 3-5. Powierzchnia
lokalu wynosi 27,5 m2, liczba uczniów około 300.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie szkoły osobiście lub przesłać pocztą
na adres :
Szkoła Podstawowa nr 1
im. Adama Mickiewicza
ul. Zawiszy Czarnego 3-5
57-300 Kłodzko
Z dopiskiem ,, Konkurs na prowadzenie sklepiku szkolnego „.
Oferty należy składać do 26.08.2019 r do godz. 10.00 .
Otwarcie kopert nastąpi w dniu 26.08.2019r. o godz. 11.00 .
W ofercie należy podać :
1. Dane oferenta : imię i nazwisko, nazwę i adres firmy,
2. Proponowaną kwotę brutto czynszu za miesiąc najmu sklepiku,
3. Ofertę handlową ze wskazaniem asortymentu sprzedaży, zgodnie z zaleceniami Instytuty
Żywności i Żywienia.
Umowa będzie zawarta na okres od 01.09.2019 do 30.06.2022 r, z możliwością jej przedłużenia.

Zasady konkursu określa Regulamin konkursu ofert na najem pomieszczenia na sklepik szkolny
wprowadzony zarządzeniem Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Kłodzku z dnia 01.07.2019 r

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1
Jacek Unuczek

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Kłodzko
Z dnia 01.07.2019 r
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Kłodzku ogłasza konkurs na prowadzenie sklepiku szkolnego

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA PROWADZENIE SKLEPIKU SZKOLNEGO

Ogłoszenie o konkursie zamieszczono na :
- stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 1 w Kłodzku,
- stronie www.bip.um.klodzko,
- tablicy ogłoszeń w Szkole Podstawowej nr 1 w Kłodzku.
Część I. Informacje ogólne.
1. Przedmiot konkursu
2. Przedmiotem konkursu jest najem powierzchni sklepiku szkolnego – 27,5 m2 .
3. Oferta powinna zawierać:
Dane Oferenta :
- imię i nazwisko, nazwę i adresy firmy,
- proponowaną kwotę brutto czynszu za miesiąc najmu sklepiku,
- ofertę handlową ze wskazaniem asortymentu sprzedaży, zgodnie z zaleceniami Instytutu
Żywności i Żywienia.
4. Po wynajęciu od szkoły pomieszczenia pod sklepik szkolny Oferent zobowiązany będzie do
prowadzenia sklepiku na następujących zasadach :
- prowadzenie działalności handlowej – sklepik szkolny,
- codzienne otwieranie sklepiku z wyłączeniem dni wolnych od nauki,
- utrzymanie czystości i porządku na terenie sklepiku zgodnie z wymogami odpowiednich
służb,
-przestrzeganie przepisów BHP,PPOŻ, SANEPIDU,
- oferta sklepiku powinna obejmować tzw. Zdrową żywność, min. Soki naturalne, wodę
mineralną, batony i ciastka zbożowe, owoce sezonowe, kanapki wykonane ze świeżych
produktów, artykuły szkolne,
- oferowany asortyment nie może zagrażać zdrowiu i życiu uczniów,
- w lokalu, we wszystkich obiektach i pomieszczeniach szkolnych obowiązuje zakaz sprzedaży
napojów alkoholowych i palenie tytoniu.

Część II. Termin realizacji umowy:
Termin realizacji umowy : termin wskazany w ogłoszeniu.
Część III. Opis sposobu przygotowania oferty :
1. Oferenci zobowiązani są przedstawić wypełniony formularz ofertowy ( druk w załączniku ) .
2. Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
3. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania Oferentów. Wizji lokalnej Oferenci
dokonują indywidualnie.
4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Oferta musi być podpisana przez osobę/
osoby uprawnioną/e do występowania w imieniu Oferenta.
5. Wszystkie strony ofert, w kolejności wskazanej w formularzu ofertowym, powinny być spięte.
Każda strona powinna być opatrzona kolejnym numerem, w prawym górnym rogu strony.
Poprawki lub zmiany w ofercie powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem
osoby uprawnionej.
6. Oferta sporządzona przez Oferenta musi zawierać:
- propozycję dotyczącą wysokości czynszu za okresy miesięczne z tytułu najmu pomieszczenia.
7. Opakowanie i oznakowanie ofert.
Oferty należy składać w nieprzezroczystych i zamkniętych kopertach lub opakowaniach.
Koperta powinna być zaadresowana do Zamawiającego na adres :
Szkoła Podstawowa nr 1 , ul. Zawiszy Czarnego 3-5, 57-300 Kłodzko
oraz następująco oznakowana:
Oferta konkursowa.
Prowadzenie sklepiku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 1 – nie otwierać przed:
26.08.2019 r
Koperta powinna być ponadto opatrzona nazwą i dokładnym adresem oferenta.
Część IV. Kryteria oceny oferty.
1. Jako kryterium wyboru oferty przyjmuje się propozycję wysokość czynszu brutto za okresy
miesięczne – najkorzystniejsza cena,
2. Przy wyborze oferty brana będzie pod uwagę propozycja produktów ,, zdrowej żywności „
Część V. Miejsce, termin i tryb otwarcia ofert, informacja na temat Oferenta.
1. Otwarcie ofert. Komisyjne otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu26.08.2019 r o godz. 11.00
w sekretariacie szkoły. Otwarcie ofert jest jawne .
2. Formalną przyczyną nieważności oferty będzie wystąpienie choćby jednego z poniższych
uchybień:
 nie została zachowana prawidłowa forma oferty,

 oferta została złożona po terminie składania ofert,
 oferty, które nadeszły pocztą w kopertach uszkodzonych lub nie zamkniętych będą
traktowane jako odtajnione i zwrócone Ofertom bez rozpatrzenia. Po otwarciu kopert
zamawiający zastrzega sobie prawa wezwania Oferenta do złożenia ewentualnych
dodatkowych wyjaśnień odnośnie złożonych ofert.
Część VI. Tryb ogłoszenia wyników w konkursie, tryb zawarcia umowy.
1. Wybory oferenta dokona komisja konkursowa w składzie określonym w Zarządzeniu
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Kłodzku, w dniu podanym w ogłoszeniu.
2. Komisja dokona analizy złożonych ofert i wybierze najkorzystniejsze, spełniające warunki
konkursu.
3. Ogłoszenie wyników konkursu.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone niezwłocznie po jego zakończeniu. O wynikach konkursu
wszyscy oferenci zostaną poinformowani indywidualnie.
4. Umowa najmu obowiązywać będzie z możliwością jej przedłużenia.
W terminie wskazanym w piśmie akceptującym wybrany Oferent powinien przybyć we wskazane
przez miejsce w celu podpisania umowy.
Najemca zrzeka się roszczeń wynikających z poniesionych nakładów z tytułu adaptacji
najmowanej powierzchni pod sklepik szkolny, które po zakończeniu umowy staną się własnością
szkoły.

Zatwierdzono dnia 01.07.2019 r
DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W Kłodzku
Jacek Unuczek

Załączniki Warunków Konkursu:
1.

Wzór oferty

2.

Projekt umowy

Załącznik Nr 1
….......................................
/nazwa i adres oferenta/

OFERTA dla
Szkoły Podstawowej nr 1
ul. Zawiszy Czarnego 3-5
57-300 Kłodzko
Nawiązując do ogłoszenia o konkursie, zamieszczonego na stronie internetowej szkoły oraz na
tablicy ogłoszeń w Szkole Podstawowej nr 1 w Kłodzku.
I.

Oferujemy
Prowadzenie sklepiku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 1 w Kłodzku

II.

Oferujemy za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy wynagrodzenie umowne / łącznie z
podatkiem VAT/:

1. propozycja wysokości czynszu za okresy miesięczne z tytułu najmu pomieszczenia (brutto)
….............................................................. zł/miesiąc ;
2. proponujemy ofertę produktów ,, zdrowej żywności,, sprzedawanych w sklepiku ( jako
załącznik do oferty ;
3. Oferujemy wykonanie całości zadania zgodnie z terminem zaproponowanym przez
zamawiającego tzn. od ….......... do.................... ;
4. Informujemy ,że zapoznaliśmy się z dokumentacją konkursową. Do dokumentów nie wnosimy
zastrzeżeń. Dokonaliśmy wizji lokalnej.
III.

Informujemy, że płatności regulowane będą na konto Szkoły Podstawowej nr 1 w Kłodzku.

IV.

Zobowiązujemy się w przypadku wygrania konkursu do zawarcia umowy w ciągu 3 dni od daty
zakończenia konkursu i otrzymania pisma akceptującego.

Data ….................

…........................................
(podpis upełnomocnionych przedstawicieli firmy
oferenta /

