
Świdnica, 05.09.2017 r. 
ZAPYTANIE OFERTOWE 

 
III Liceum Ogólnokształcące 58-100 Świdnica ul. Kościelna 32 zaprasza do złożenia ofert na 
najem pomieszczenia i prowadzenie sklepiku w okresie 12.09.2017 r.-30.06.2018 r. 
(W postępowaniu konkursowym nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo Zamówień Publicznych) 
 
I. OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA OFERTOWEGO 
1. Przedmiot zamówienia 
- Najem pomieszczenia i prowadzenie sklepiku szkolnego o powierzchni 22 m2 
zlokalizowanego w suterenie budynku. 
- Przedmiotem zapytania jest miesięczna stawka czynszu za najem powierzchni lokalu. 
- Najemca poza czynszem najmu zobowiązany będzie do ponoszenia opłat za: 
a) zużycie energii elektrycznej, wody i ścieków wg wskazań podliczników 
b) centralne ogrzewanie (wg kalkulacji kosztów) 
c) we własnym zakresie najemca poniesie koszty wywozu nieczystości stałych oraz podatku 
od nieruchomości z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. 
2. Inne istotne warunki zamówienia 
- prowadzenie sklepiku dla młodzieży i pracowników szkoły 
- codzienne otwarcie sklepiku w godz. od 8.00 do 14.30 
- utrzymanie czystości i porządku na terenie sklepiku oraz w bezpośrednim jego sąsiedztwie 
tj. kawiarence uczniowskiej, zgodnie ż wymogami odpowiednich służb 
- oferowany asortyment nie może zagrażać zdrowiu i życiu uczniów 
- oferowany asortyment musi zawierać także produkty mleczne, świeże owoce, zdrową 
żywność oraz artykuły szkolne. 
3. Kryteria wyboru 
- cena za wynajem (100%) 
4. Zawartość ofert 
- Oferta musi być napisana w języku polskim, czytelnie oraz musi być podpisana przez osobę 
upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz (Zał. nr 1 Formularz ofertowy) 
- Oferta powinna zawierać: 
a) imię i nazwisko (nazwa firmy), adres oferenta, 
b) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami zapytania ofertowego (Zał. nr 2 
Oświadczenie oferenta) 
c) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do 
ewidencji gospodarczej. 
d) proponowaną miesięczną stawkę czynszu za najem lokalu, 
e) zaakceptowany projekt umowy (Zał. nr 3 Projekt umowy) 
5. Miejsce oraz termin składania ofert 
Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystych i zaklejonych kopertach w siedzibie Wynajmującego 
- w sekretariacie do dnia 11.09.2017 r. do godz. 10.00 
Koperta powinna być opatrzona napisem: 
Zapytanie ofertowe „Najem pomieszczenia i prowadzenie sklepiku szkolnego W III Liceum 
Ogólnokształcącym W Świdnicy” 
6. Oferty zostaną rozpatrzone 11.09.2017 r. o godz. 11.00 
7. Osoba upoważniona do kontaktu z oferentami: 
Elżbieta Więcek, tel. 74/852 01 11 w godz. 9.00 14.00 
8. Zamawiający dopuszcza unieważnienie postępowania bez podania przyczyn. 



9. O wyniku postępowania oferenci zostaną powiadomieni telefonicznie. 
Integralną częścią niniejszych Warunków Zapytania Ofertowego są następujące Załączniki: 
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy 
Załącznik nr 2 Oświadczenie Oferenta 
Załącznik nr 3 Projekt umowy. 
 


