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ogłoszenie

ZespołSzkoł Licea|nychl Technicznych nr 1 oferujedo dzierŻawyod
a1 września2018 r. pomieszczeniebufetoweo pow. 48 m2na JIpiętrze
budynkuprzy u!.Wiśniowej56 w Warszawie, z przeznaczeniemna
prowadzenie ograniczonej działa|n
ościgastrono micznej, w formie bufetu
dla uczniow i pracownikowszkoły.
Opis przedmiotudzierzawy:
1. Przedmiotem dzierŻawy jest pomieszczenie uzytkowe Wyposazone
w oŚwiet|enie, ogrzewanie, Co, bieŻącą wodę oraz sieć elektryczną,
z|oka|izowane
na 2 piętrzebudynku(bez windy)ZespołuSzkołLicea|nych
i Technicznychnr 1 przyul.Wiśniowej
56 w Warszawie.
2. Łącznapowierzchniauzytkowabufetuwynosi 48m2.
3. Pomieszczenie, będące przedmiotem dzierŻawy,nie posiada e|ementow
techno|ogicznych
niezbędnych
do prowadzeniausługgastronomicznych.
oczekiwania wobec DzierŻawcy:
1. ZSLIT nr 1 oczekuje,Że DzierŻawcaposiadazarejestrowaną
działalność
gospodarczą W zakresie Świadczenia usług gastronomicznych
i legitymuje
się co najmniej3 - letnimdoświadczeniem
W prowadzeniu
takiej
(bufet,stołowka
dziatalności
szkolna/studencka).
2. DzierŻawcauzyska wszelkie niezbędne pozwolenialzezwo|enia
zgodne
z obowiązującymprawemoraz doposazy bufet w niezbędneurządzenia
i sprzęt gastronomiczny(meble, urządzenia i sprzęt niezbędny do
prowadzenia
tegotypudziałalności).
3. DzierŻawcaw zakresieświadczenia
ustuggastronomicznych
zobowiązany
jest do uwzględnieniai stosowania za|ecen dotyczącychorganizacji
zywieniaW przedszkolachi szkołach,dla ktorychorganemprowadzącym
jest m.st.Warszawa,zgodnie zZarządzeniemnr 624412014Prezydenta
m.st.Warszawyz dnia 27 czerwca2014 r. zpoź..zm. Ustawąz dnia25
sierpnia2006r. o bezpieczenstwie
zywności
i zywienia(Dz.U.z2015 r. poz.
594 r.) araz RozporządzeniemMinistraZdrowiaz dnia 26 lipca 2016 r.
W sprawie grup środkÓwspozywczych przeznaczonychdo sprzedazy
dzieciomi młodzieŻy
wjednostkachsystemuoświaty
oraz Wymagan,jakie
musząspełnicśrodki
spozywczestosowaneW ramachzywieniazbiorowego
dziecii młodzieŻy
w tychjednostkach
(Dz.U.z2016 r. poz.1154).
4. DzierŻawcazobowiązanyjest oferowaÓw bufecieasortymento wysokiej
wartości
odzywczejzgodniez zatącznikiem
nr 2 do ZarządzeniaPrezydenta
m.st.WarszawyNr 624412014
z dnia27 czervvca2014
r. (WykazproduktÓw
spozywczychdostępnych
w bufecieszko|nymokreślat
będziezałącznik
nr 1
do umowy).
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5. DzierŻawca śwladcząc usługi gastronomiczne zobowiązany jest
uwzględnlaÓzmianyw aktachprawnychregulujących
organizaĄęŻywieąia
zbiorowegow jednostkachoŚwiatovvych.
6. oferta bufetumusi zawieraćroŻnorodne
danlagorące. obiadowetj.:zupy,
pierogi,sałatki
daniamięsne,rybneorazwyrobygarmazeryjne:
ze świeŻych
Warzyw|ub/ i owocÓw,kanapki,inne zimne przekąski,a takżenaturalne
jogurtynatura|ne,
soki owocowe|ubl i warzvwne,wodę mineralną,
batony
i ciastka zboŻowe,owoce sezonowe,droŻdŻowki.
Ponadto,ofertabufetu
musiumoz|iwiaÓ
klientomwybÓrtj.zawieraÓminimumdwa rodzajekazdego
dania.
7. DzierŻawcazapewni rÓżnorodnemenu W przystępnychcenach, nie
odbiegających
od średnich
cen analogicznegoasortymentu,
oferowanego
przez okolicznych przeds iębiorcÓw,prowadzącychtego typu działalnośÓ.
8. DzierŻawcazobowiązanyjest konsultowaÓoferowanyW bufecieasortyment
z dyrekcjąszkoły.
9. DzierŻawcaodpowiadaza jakoŚÓ produktÓw,sprzedawanychuczniom
i pracownlkom
na terenieszkoty.
10.DzierŻawca zobowiązany jest zapewniÓ funkcjonowaniebufetu od
poniedziałku
do piątkuw godz.od 8:00do 16.00,zwyttączeniem
dniwo|nych
od nauki.WszelklezmianymusząbyÓ konsultowane
z dyrekcjąszkoty.
11.DzierŻawcazapewni mozliwoŚć płacenia za oferowany asortyment
gotÓwkowoi bezgotÓwkowo(kartapłatnicza,
prze|ew).
1Z.DzierŻawcazobowiązany jest do przeprowadzeniawŚrÓd uczniÓw,
rodzicÓw/opiekunÓwuczniÓw, pracownikÓw szkoły akcji promującej
asortyment
oferowanyprzezbufet(obladyw abonamencie).
13.Działalność
prowadzona przez DzierŻawcę nie będzie powodowaÓ
uciązliwoścl
d|a uzytkownikow
budynkunp. poprzezrozprzestrzen|anie
się
po budynkuzapachowi hałasu.
14.DzierŻawcazapewni kulturalnąi miłą obsługę
, przy czym |iczba
pracownikÓw
w bufeciepowinnagwarantowaÓ
ptynnąobsługę.
15.W asortymenciemogą się zna|eżcrÓwniezartykuły
szkolne np. zeszyty,
długopisy,
ołÓwki,|inijki.
16.Dopuszcza się sprzedaz wyrobÓw małejgastronomilz uzyciem naczy
jednorazowego uzytku,
zgodnie z
wymogami sanitarno
epidemiologicznymid|ategotypudziatalnoŚci.
17.DzierŻawca
nle będziereklamował
i promował
produktÓwnie zalecanych
w dieciedziecii mtodzieŻy.
18.DzierŻawca
zobowiązanyjest do utrzymaniana własnykoszt czystości
i porządkuna tereniebufetuorazwbezpośrednim
jegosąsiedztwie,
zgodnie
z standardami
higlenyi zasad BHP, przestrzegania
przepisÓwbhp,ppoz.,
sanitarno-epidemiologicznych.
lnformacjedodatkowe:
1. Planowanyterminuruchomienia
działa|noŚci
bufetuo3.o9.2018
r.
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2. LiczbapracownikÓw
ZSL.Tnr 1wynosiok.100(szkoła
nie posiadainformacji
na
tematiloŚciosÓb korzystających
dotychczasregu|arnle
z usługbufetu). !
3. Liczba uczniÓwZsLiT nr 1 wynosiok. 800 (szkołanie posiadainformacjina
temati|oŚciosÓb korzystających
dotychczasregu|arnie
z usługbufetu).
4. WydzieriawiającyudostępniDzierŻawcy
pomieszczenie/jada|nię,
nieodptatnie
w zamianza utrzymywanie
w nimporządkui czystości.
5. Czynsz będzie płatnyz gÓry, co miesiącdo 20 dnia kazdego miesiącana
podstawiefakturywystawionejprzez ZespÓłSzkÓł Licea|nychi Technicznych
nr 1 w imieniuMiastaStołecznego
Warszawa,na rachunekbankowywskazany
w umowie.
6. DzieriawcabędzieobciązanyrÓwniei kosztamizuŻyciawody,odprowadzania
ŚciekÓw,C. o., energlielektrycznej
i kosztamiwywozuodpadÓwkomunalnych.
opłaty eksp|oatacyjneDzierŻawca będzie wnosił na podstawie faktur
wystawianych
przezZsLiT nr 1 w imienluMiastastołecznego
Warszawa.
Wymagania dotyczące oferty:
1. Terminskładania
ofert:do dnia 1o.o7.2018
r.(wtorek),do godziny 14.00.
2. Miejsce składaniaofert. ZSLiT nr 1 ul. WiŚniowa 56 W Warszawie,
w sekretariacie
dyrektoraszkotypok. 105,na l piętrze(sekretariat
jest czynny
od poniedziałku
do piątkuw godzinach8:00- 15:30).
3. oferty nalezy składaÓW zamkniętychkopertachz dopiskiem,,oFERTA
BUFET).
4. oferta w formie papierowej
, opatrzonadatą i podpisemosoby/osÓbdo tego
upowaznlonych,
powinnazawieraćco najmniej:
a) dane oferenta:
o W przypadku osÓb fizycznych, prowadzących działalnośÓ
gospodarczą: imię, nazwisko, adres zamieszkania, nazwę
działalności,
adres wykonywania działaInoŚci,adres dd
korespondencji(jeze|i jest inny niŻ adres wykonywania
działalności),
NIP;
. W przypadkupozostałychjednostekwystępującychW obrocie
prawnym.nazwę(firmę),
adressiedziby,NlP, KRs, REGON.
b) dane kontaktowe
(telefon,
e-mail);
c) proponowanyczynsz netto za 1 m2 powierzchniprzedmiotunajmu
(ka|ku|ując
stawkę czynszu na|eżyuwzg|ędniÓbrak przychodÓwze
sprzedaŻy
d|akIientÓw
zewnętrznych
zewzg|ęduna ograniizonydostęp
do budynkuszkoły);
d) przykładowe
trzy propozycjemenu wraz z podaniemgramatury
- i cen
(brutto)
posiłkÓw
jednorazowych
i kupowanych
w abonamencie;
e) ogÓlnąprezentację
oferentawrazz opisemdotychczasowej
działa|
ności
oraz ewentuaInymi referencjam
i;
przedstawienie koncepcji funkcjonowania bufetu: krÓtki opis
proponowanej aranŻaĄi b.ufetu,organizacji pracy zapewniająbej
sprawnąobsługęklientÓw,form płatności
za posiłki,organizacjia.kcji
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promującej asortyment bufetu wŚrod uczniow i rodzicow/opiekunow
uczniow,pracownikowszkoły.
5. Do ofertynalezy załączyc:
. zaświadczeniao wpisie do ewidencji działa|ności
gospodarczej |ub wyciąg
z rejestruKRS,
- potwierdzoneza zgodnoścz oryginałemkopie decyzji o nadaniu nr NlP
i REGON,
- oŚwiadczenie DzierŻawcy,ze posiada stosowne uprawnieniado prowadzenia
działa|ności
określonejofertą,jezeli przepisy naktadająobowiązek posiadania
takichuprawnien.
6. |nformacjina temat przedmiotu dzierŻawyudziela kierownik gospodarczY
i sekretarz szkołypod numeremtelefonu22 646-44.99.
7 . Pomieszczenie do dzierŻawymozna og|ądaÓw dni powszednie 02.07.2018 06.a7.2018r. po wcześniejszym
uzgodnieniu- tel. kontaktowy22 646-44-99.
8' Przed przystąpieniem do złoŻeniaoferty na|eŻy zapoznać się z projektem
umowy dzierŻawy,stanowiącymzatączniknr 1 do ogtoszenia'
9. ZtoŻenieswojej ofertyjest jednoznaczne z akceptacjątreŚci umowy dzierŻawy.
10.otwarcieofertnastąpiw dniu 11.07.2018r' o godz. 10.00.
11.Podstawąoceny złoŻonych
ofertbędą:
a) wysokośczaproponowanegoczynszu;
b) atrakcyjność
koncepcjiprowadzenia bufetu;
c) doświadczenieW prowadzeniu tego typu dzialta|ności
w jednostkach
oświatowych.
l2.lnformacjao wyborzezostanieopublikowanaw terminie2 dni od dnia otwarcia
ofert na stronie internetowejhttp://tm1
.edu.pl.
13.Podmiot, ktorego ofertazostanie wybrana zobowiązany będzie do podplsania
umowy dzierŻawyW usta|onymterminie.
14.Umowa dzierŻawyzostaniezawartana czas określony
tj.od dnia 01.09.2018r.
przedłuŻenia
do 31.08.2019r. zmoŻ|iwością
pod warunkiempozytywnejoceny
prowadzonej dzialta|noŚciprzez klientowbufetu oraz terminowego regulowania
zobowiązan finansowych,wynikającychz ww. umowy.
15.Bufet przejmujesię w istniejącymstanle technicznymbez prawa ubieganiasię
o obnizeniestawkiczynszu. Koszty remontow,w celu przystosowanialokaludo
prowadzenia działa|noŚciobciązająDzierŻawcę.obowiązekzasięgnięcia opinii
o dostosowaniulokaludo wymogowsanitarnych,ppoz. i innychwymaganych
przy prowadzeniudanej działa|ności,
spoczywa na DzierŻawcy.
16. Wyd zieżawiającemu przystuguje prawo swobod nego wyboru oferty.
17.WydzierŻawiający zastrzega sobie prawo wezwania do wyjaŚnienia |ub
uniewaznieniapostępowaniabez podaniaprzyczyn.
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