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OGŁOSZENIE O PRZETARGU 
 

Szkoła Podstawowa nr 4 
im. Armii Poznań 

60-113 Poznań 
ul. Rawicka 12/14 

tel./fax 61 8308 620 
NIP 779-14-87-722 
REGON 000227850 

 
 

ogłasza: przetarg pisemny nieograniczony na wynajmem pomieszczeń bloku kuchennego o 
łącznej powierzchni 41 m2 z przeznaczeniem do przygotowania posiłków dla uczniów i 

pracowników Szkoły Podstawowej Nr 4 w godzinach od 7:00 do 16:00 
 

I. Przedmiot przetargu: 

1. Powierzchnia bloku kuchennego wynosi: 41 m
2
. 

2. Przeznaczenie: do przygotowania posiłków dla uczniów i pracowników Szkoły Podstawowej 

Nr 4 w godzinach od 7:00 do 16:00 

3. Najemca ponosi koszty napraw i remontów, z wyłączeniem awarii instalacji będących częścią 

budynku. 

4. Wyposażenie pomieszczeń bloku kuchennego (wyposażenie według protokołu zdawczo – 

odbiorczego – załącznik) 

5. Najemca zobowiązany jest do przestrzegania zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

6. Najemca ponosi odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody związane z 

niewłaściwym użytkowaniem wynajętych pomieszczeń. 

7. Najemca doposaży na własny koszt wynajęte pomieszczenia w urządzenia niezbędne do 

prowadzenia działalności gastronomicznej przez okres trwania umowy, a po jej wygaśnięciu 

są one własnością Najemcy. Urządzenia będące własnością Wynajmującego będą do 

dyspozycji Najemcy, który będzie wykorzystywać je zgodnie z przeznaczeniem. 

8. Zniszczony lub skradziony sprzęt stanowiący wyposażenie kuchni Najemca zobowiązuje się 

odkupić. 

9. Najemca jest zobowiązany używać pomieszczenia zgodnie z przeznaczeniem określonym w 

niniejszym przetargu. Używanie pomieszczeń na inne cele niż określone w umowie oraz 

użycie lokalu w okresie ferii letnich i zimowych, świąt i dni wolnych od nauki wymaga pisemnej 

zgody wynajmującego. 

10. Każde dodatkowe korzystanie z pomieszczeń bloku żywieniowego musi być uzgodnione z 

wynajmującym i opłacane wg odrębnych umów. 

11. Najemca jest zobowiązany do utrzymania czystości, właściwych warunków sanitarnych oraz 

usuwania odpadów kuchennych na własny koszt. 

12. Najemca ponosi odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody związane z 

niewłaściwym użytkowaniem wynajętych pomieszczeń. 

13. Przygotowane posiłku muszą być zgodne z normami żywieniowym stosowanymi w zbiorowym 

żywieniu dzieci i młodzieży dla odpowiednich grup wiekowych oraz zgodne z zaleceniami 

Sanepidu. Najemca będzie przygotowywał jadłospis z 7 - io dniowym wyprzedzeniem. 

14. Najemca jest zobowiązany do gotowania i przygotowania posiłków w stołówce w 

wynajmowanych pomieszczeń bloku kuchennego. Nie dopuszcza się dowożenia gotowych 

posiłków, przygotowanych poza terenem wynajmowanych pomieszczeń bloku kuchennego. 

15. Jadłospis Najemca przygotowuje w formie zapisu elektronicznego, który będzie zamieszczany  
na stronie internetowej Wynajmującego i Najemcy oraz wywieszany na tablicy ogłoszeń w 
stołówce szkolnej. 

16. Koszty posiłków nie mogą łącznie przekroczyć następujących kwot: 
- śniadanie: 3,00 PLN 
 - obiad (dwudaniowy):  8,00 PLN  

17. Najemca zapewnia żywienie dzieci od poniedziałku do piątku, godziny wydawania posiłków 
zostaną ustalone z Organizatorem przetargu: 
Codzienne przygotowanie na terenie szkoły (zgodnie z normami żywieniowymi i stosowanymi 
w zbiorowym żywieniu dzieci i młodzieży) i wydawanie śniadań i obiadów dla uczniów szkoły z 
wyłączeniem dni wolnych od nauki . 
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Śniadania 

Herbata; bułki; masło; zupy mleczne; kawa zbożowa /herbata /kakao bez ograniczeń 

Śniadanie urozmaicone w nabiał, wędliny, warzywa (2składniki) 

Dżem, bez ograniczeń w stałym jadłospisie 

Możliwość dokładek 
Obiady 

Obiady dwudaniowe(zupa, drugie danie ,surówki, kompot) 

Mięso 3 x w tygodniu 

Kompoty gotowane na miejscu ze świeżych, mrożonych (w okresie zimowym) owoców 

Surówki przygotowane na miejscu ze świeżych warzyw 

Ziemniaki obierane na miejscu 

W ramach podawanych potraw możliwość podawania potraw dietetycznych 

Dodatki do obiadu 2 x w tygodniu (np. jogurt, owoce,) 

Produkcja posiłków ze świeżych surowców bez stosowania półproduktów lub wyrobów 
gotowych 

Możliwość dokładek ( zupa, surówka, kompot) 
 

II. Cena wywoławcza: 
 
Cena wywoławcza najmu wynosi miesięcznie 400,00 PLN brutto 
 
Dodatkowo najmujący podnosić będzie opłaty z tytułu: 

a) opłata za zużycie energii elektrycznej, 

b) opłata za zużycie ciepłej i zimnej wody, 

c) opłata za ogrzewanie, 
d) opłata za zużycie gazu według wskazań podlicznika 
e) podatek od nieruchomości płatny jednorazowo z góry każdego roku. 

 

III. Okres najmu: 
 
Okres najmu od dnia 31 sierpnia 2013 r. do dnia 30 czerwca 2014 r. 
 
IV. Wadium: 
 
Organizator przetargu nie żąda wniesienia wadium. 

 
V. Dokumenty składające się na ofertę: 
 
Oferty przetargowe złożone na piśmie powinny zawierać: 
 

1. Złożenie pisemnej oferty w zamkniętej kopercie z napisem „Przetarg na wynajem stołówki” w 
miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o przetargu. 

2. Oferta powinna zawierać: 
 imię, nazwisko, adres, nr PESEL lub nazwę, siedzibę i adres oferenta (W przypadku 

podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oferent jest zobowiązany 
przedstawić zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub aktualny 
wypis z krajowego rejestru sądowego (KRS), 

 ścisłe określenie przedmiotu oferty, 
 oferowaną cenę określoną liczbowo za miesiąc najmu, 
 oferowaną cenę określoną liczbowo za stawkę żywieniową dla jednej osoby z rozbiciem 

na śniadania i obiady oraz I i II danie za obiad, przy czym dla śniadania cena 
maksymalna to 3,00 PLN, dla obiadu łącznie I i II danie cena maksymalna 8,00 PLN, 
przy czym II dania cena maksymalna  to 7,00 PLN 

 oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu zawartymi w niniejszym 
ogłoszeniu i nie wnosi do nich zastrzeżeń, 

 oświadczenie, że oferent  nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali on 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 

 oświadczenie, że oferent  nie zalega z uiszczeniem podatków lub jakichkolwiek opłat na 
rzecz Miasta Poznań, 

 oświadczenie, że oferent zapoznał się z wzorem umowy i nie wnosi  do niego zastrzeżeń 
oraz zobowiązuje się do podpisani umowy w miejscu i terminie wskazanym przez 
Wynajmującego. 

 dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań dodatkowych, tj.: 
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a) co najmniej 5 letnia praktykę w prowadzeniu firmy  gastronomicznej w tym stołówki 
szkolnej (wykaz placówek w których wykonawca pełnił usługę wraz z referencjami – 
min. 1 szt.), 

b) znajomością zasad prawidłowego żywienia zbiorowego poprzez przedstawienie 
przykładowego jadłospisu na 7 dni, 

 datę sporządzenia oferty. 
3. Oferta oraz wszystkie zobowiązania i oświadczenia muszą być podpisane przez osoby 

upoważnione do reprezentacji oferenta. 
 
Rozpatrywane będą tylko oferty zawierające ww. dokumenty. 
 
VI. Miejsce i termin składania ofert 

 
Ofertę przetargową w należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z napisem „Przetarg na 
wynajem stołówki” w Szkole Podstawowej nr 4 im. Armii Poznań, Poznań 60-113, ul. Rawicka 
12/14, w terminie do dnia 24.07.2013 r. do godziny 10:00. 
 
VII. Miejsce i termin otwarcia ofert: 

 
Otwarcie ofert nastąpi się w dniu 24.07.2013 r. o godz. 10:30 w siedzibie w Szkole Podstawowej nr 
4 im. Armii Poznań, Poznań 60-113, ul. Rawicka 12/14, w pokoju dyrektora.  
 
VIII. Sposób składania oświadczeń i dokumentów: 
 
Oświadczenia, dokumenty, wnioski, zawiadomienia oraz informacje będą przekazywane pisemnie na 
adres Zamawiającego tj.: Szkoła Podstawowa nr 4 im. Armii Poznań, Poznań 60-113, ul. Rawicka 
12/14. 
Osobą ze strony Zamawiającego uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Pani 
Małgorzata Pospieszna w godzinach od 9

00 
do 13

00 
 od poniedziałku do piątku. 

 
IX. Kryteria oceny ofert: 
 
Najwyższa cena za miesięczny czynsz najmu 
 
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany lub odwołania ogłoszenia o przetargu, a także zmiany 
warunków przetargu oraz odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia  bez podania przyczyn. 
 
 
Załączniki: 
Nr 1 – wzór umowy 
Nr 2 – wykaz wyposażenia kuchni 


