
KONKURS 

Dyrektor Zespołu Szkół im. Walerego Goetla ul. Kościelna 5 ogłasza konkurs na najem 

lokalu przeznaczonego na prowadzenie bufetu szkolnego w budynku Zespołu Szkół 

 

1. Lokal o powierzchni 36 m
2
 znajduje się na parterze w/w budynku pomiędzy budynkiem 

dydaktycznym a halą sportową.  

 

2. Powyższy lokal przeznaczono do najmu na czas określony na okres 3 lat. 

3. Cena wywoławcza czynszu za najem lokalu wynosi 30,00 zł netto za 1 m2 

 

4. Konkurs odbywa się w sposób i na warunkach określonych w Regulaminie na najem lokalu 

w celu prowadzenia bufetu  szkolnego w Zespole Szkól im. Walerego Goetla ul. Kościelna 5, 

34-200 Sucha Beskidzka.  

 

5.Regulamin jest dostępny na stronie internetowej szkoły www.zsg.powiatsuski.pl 

Każdy z przystępujących do konkursu ma obowiązek zapoznania się z jego treścią. 

 

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 potwierdzającą za 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  30,00 zł netto za 1m2, 

e) proponowany cennik menu,  

f) kserokopię dowodu osobistego oferenta, 

g) kserokopię 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 z dopiskiem konkurs „Bufet szkolny”                 

do dnia 28.09.2017 r do godziny 15:00 w Zespole Szkół im. Walerego Goetla ul. Kościelna 5 

pok. 110. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.  

 

8. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w dniu 29.09.2017o godz.12:00 w Zespole Szkół              

im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej pok. nr.101. 

9. Szczegółowe zasady najmu regulować będzie umowa najmu zawarta pomiędzy    

Dyrektorem Zespołu Szkół a oferentem wybranym w konkursie. 

 



10. Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferty, jak również uznania, że konkurs nie dał 

rezultatu oraz unieważnienia konkursu bez podania przyczyny. 

11. W celu dokonania oględzin lokalu prosimy o telefoniczne uzgodnienie terminu pod nr tel. 

033 874 21 46, 874- 34-26 

 

 

 


