
     REGULAMIN  

 
Konkursu na najem lokalu- prowadzenie bufetu szkolnego w Zespole Szkół 

im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej ul. Kościelna 5 

 

 

1. Podmiot ogłaszający konkurs- Zespół Szkół im. Walerego Goetla ul. Kościelna 5,          

34-200 Sucha Beskidzka. 

2. Najem dotyczy lokalu na prowadzenie bufetu szkolnego o pow. 36m2 mieszczący się 

w Zespole Szkół im. Walerego Goetla ul. Kościelna 5, 34-200 Sucha Beskidzka.  

Lokal znajduje się na parterze budynku w przewiązce pomiędzy budynkiem 

dydaktycznym a hala sportową. W lokalu znajduje się licznik prądu elektrycznego, 

ciepłej i zimnej wody.                                                                                                        

3. Przeznaczenie lokalu- powyższy lokal przeznaczono do najmu na okres 3 lat w celu 

prowadzenia bufetu szkolnego. Działalność ta polegać będzie na prowadzeniu bufetu          

z posiłkami obiadowymi na gorąco w porze obiadowej oraz bufetu kawowego                    

i przekąskowego w pozostałym czasie.  Zgodnie z przepisami tj:  

a. Rozporządzenie (WE) Nr 852 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia    

2004r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z dnia 

30.04.2014r. str.1 z późn. zm.) 

b. Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. 

Dz.U. z 2017r. poz.149) 

c. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 kwietnia 2007r. w sprawie pobierania 

i przechowywania próbek żywności przez zakłady żywienia zbiorowego typu 

zamkniętego (Dz. U. Nr 80 popz.545 z póź. zm.) 

d. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 

października 2011r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat 

żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 

1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy komisji 87/250/EWG, 

dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 

2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektywy Komisji 2002/67/WE i 

2008/5/WE oraz rozporządzenie Komisji (WE) nr 608/2004.  

w załączniku II wymienione są substancje lub produkty powodujące alergie 

lub reakcje nietolerancji. 

 e.   Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie grup środków 

       spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach 

       systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełnić środki spożywcze stosowane  

       w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz.U. z  

       2016r. poz. 1154) (Nowe) 

       tam znajdują się informacje odnośnie sklepików szkolnych i stołówek  

 

       Lokal powinien zostać wyposażony przez oferenta w niezbędny sprzęt  

gastronomiczny i AGD oraz przystosowany do odbioru zgodnie z wymogami Powiatowej 

stacji Sanitarno Epidemiologicznej.  

 W przedstawionej propozycji menu w każdym zestawie obiadowym powinien być 

uwzględniony owoc lub warzywo oraz określone (kaloryczność posiłków, skład, 

wyszczególnione alergeny).   

 

4. W celu dokonania oględzin lokalu prosimy o telefoniczne uzgodnienie terminu            

nr tel. 033 874 21 46, 874 34 26 

5. Celem konkursu jest wyłonienie podmiotu, z którym zostanie zawarta umowa najmu 

lokalu znajdującego się w budynku przy ul. Kościelnej 5 z przeznaczeniem na 

prowadzenie bufetu szkolnego. 



6. Przystępujący do konkursu zobowiązani są do złożenia w terminie oferty zawierającej: 

a) nazwę i adres oferenta, telefon kontaktowy lub nazwę firmy oraz siedzibę, 

aktualny odpis potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej 

(zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wypisu 

KRS, 

b) kopię potwierdzająca z zgodność z oryginałem decyzji o nadaniu numer 

REGIN, NIP, 

c) propozycje zorganizowania usług gastronomicznych,  

d) oferowana kwota czynszu najmu (bez energii elektrycznej, ciepłej i zimnej 

wody, odprowadzania ścieków, usuwania odpadów, podatku od 

nieruchomości) za 1m2 miesięcznie netto w PLN, nie mniej niż 30 zł netto za 

1m2, 

e) proponowany cennik menu,  

f) kserokopię dowodu osobistego oferenta, 

g) przedstawienie kserokopii, aktualnej książeczki zdrowia  

h) pełnomocnictwo notarialne udzielone w formie pisemnej w przypadku 

pełnomocnika do reprezentowania i zawarcia umowy, 

i) oświadczenie o zapoznaniu się z treścią regulaminu konkursu oraz stanem 

technicznym lokalu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń. 

          Wymienione wyżej dokumenty mogą być przedłożone w formie oryginału lub              

kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez oferenta. Do zaoferowanej 

wysokości stawki czynszu zostanie doliczony podatek VAT 23%.+podatek od nieruchomości.  

7. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie do dnia 28.09.2017 r do godziny 15:00 

w Zespole Szkół im. Walerego Goetla ul. Kościelna 5 pok. 110 z dopiskiem konkurs 

„Bufet szkolny”. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.  

8. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w Zespole Szkół im. Walerego Goetla ul. Kościelna 

5, w dniu 29.09.2017 r o godz. 12:00 

9. Konkurs uznaje się za ważny, jeżeli wpłynie co najmniej jedna ważna oferta 

spełniająca warunki regulaminu.  

10. Umowa najmu zostanie podpisana z wybranym oferentem, w terminie 2  dni od daty 

rozstrzygnięcia konkursu. W ciągu 2 dni od daty zawarcia umowy lokal zostanie 

przekazany i sporządzony protokół.  

11. Szczegółowe zasady najmu regulować będzie umowa najmu zawarta pomiędzy 

Dyrektorem Zespołu Szkół im. Walerego Goetla a oferentem wybranym w konkursie. 

Umowa zawarta zostanie na okres 3 lat z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia na 

koniec miesiąca kalendarzowego. Czynsz najmu lokalu będzie ustalony na poziomie 

zadeklarowanym przez oferenta w wybranej ofercie, jednak nie niższym niż 30,00 zł 

netto za 1m2, tj. bez energii elektrycznej, ciepłej i zimnej wody, odprowadzania 

ścieków, usuwania odpadów, podatku od nieruchomości. 

12. Stawka czynszu obejmować będzie koszt utrzymania nieruchomości tj: koszty 

ochrony obiektu, koszty dostawy energii cieplnej, koszty utrzymania powierzchni 

przeznaczonych od użytku wspólnego itp. szczegóły dotyczące zasad rozliczeń 

zostaną zapisane w umowie na najem lokalu. 

13. Nakłady i ulepszenia związane na stałe z pomieszczeniem, wykonane przez oferenta 

nieodpłatnie przechodzą na rzecz Wynajmującego. Koszty remontu modernizacji lub 

przystosowania lokalu do prowadzenia działalności ponosi Najemca lokalu. Z tego 

tytułu Najemcy nie służy roszczenie o zwrot poniesionych kosztów lub o zaliczenia 

tych kosztów na poczet czynszu. Wynajem lokalu jest uwarunkowane uzyskaniem 

przez Najemcę własnym staraniem i na własne ryzyko koniecznych zezwoleń do 

prowadzenia działalności gastronomicznej. 

14. W przypadku nie podpisania przez oferenta, którego oferta została wybrana, umowy 

najmu w wyznaczonym terminie organizator konkursu jest uprawniony do podpisania 

umowy z oferentem, którego oferta jest najkorzystniejsza spośród wszystkich 



pozostałych, złożonych w postępowaniu lub do zamknięcia konkursu bez wyboru 

oferty. 

15.  Zespół Szkół im. Walerego Goetla zastrzega sobie możliwość zamknięcia konkursu 

bez wyboru oferty oraz możliwość odwołania lub zmiany warunków konkursu bez 

podania przyczyn. 

16. Oferent wyłoniony z konkursu zobowiązuje się do utrzymania ciągłości działalności w 

okresie 3 lat od daty zawarcia umowy i nie przekazywania praw i obowiązków 

wynikających z umowy na inne podmioty pod rygorem rozwiązania umowy. 

17.  Obowiązkiem oferenta jest dbanie o stan lokalu i prowadzenie działalności w sposób 

nie utrudniający bieżącego funkcjonowania szkoły. Najemca zobowiązuje się do 

terminowego regulowania należności wynikających z opłaty czynszu najmu oraz 

zużycia mediów. Godziny otwarcia uzgodnione i podane zostaną w umowie najmu.  

W okresie przerwy letniej bufet będzie zamknięty a czynsz płatny w wysokości 

50%. Media według zużycia.  

18. Dyrektor Zespołu Szkół zastrzega możliwość ograniczenia dostępu do tzw. przewiązki 

gdzie mieści się bufet szkolny z powodów uzasadnionych tj. podczas przeprowadzania 

egzaminów zewnętrznych lub przeprowadzania w SCI różnych imprez 

okolicznościowych.   

19. W przypadku naruszenia warunków umowy najmu lokalu przez Najemcę umowa 

zostanie rozwiązana niezwłocznie, bez zachowania okresu wypowiedzenia. 

20. W zakresie spraw, których rozwiązanie nie jest możliwe przy zastosowaniu 

Regulaminu, zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego. 

21. Oferty rozpatruje i odrzuca komisja, między innymi: 

a) otwiera oferty, 

b) przyjmuje dodatkowe oświadczenia i wyjaśnienia oferentów, 

c) dokonuje analizy ofert i wybiera najkorzystniejszą z nich lub stwierdza, że 

żadna z ofert nie może zostać przyjęta, 

d) odrzuca ofertę jeżeli nie spełnia wymogów formalnych, nie została złożona w 

terminie, jest niekompletna. 

22. Komisja sporządza protokół z wyboru oferty, wraz z uzasadnieniem który przekłada 

dyrektorowi Zespołu szkół im. W. Goetla. 

23. Komisja dokonuje analizy ofert pod względem poprawności ich sporządzenia oraz 

zgodności z Regulaminem, Spośród zakwalifikowanych do rozpatrzenia wybiera 

ofertę proponującą najkorzystniejszą dla szkoły usługę gastronomiczną a następnie  

najwyższą stawkę czynszu najmu za 1m2. W przypadku gdy nie będzie możliwe 

wybranie najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że dwóch lub więcej oferentów 

zaproponuje taką samą stawkę, komisja będzie rozpatrywała oferty korzystniejsze pod 

względem gastronomicznym. 

24. Po dokonaniu wyboru oferty komisja sporządza i podpisuje protokół                                        

z przeprowadzonego postępowania. Data jego podpisania jest data zakończenia 

konkursu.  

25. Komisja zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, jak również uznania, ze 

konkurs nie dał rezultatu oraz unieważnienia konkursu. 

26. O wyniku konkursu oferenci zostaną powiadomieni telefonicznie.  

 

   

 


