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Zespół szkół Licea|nych i Technicznych nr 1 oferuje do dzierżawy od
01 września 2017 r. pomieszczenie bufetowe o pow' 48 m2 na || piętrze

budynku przy u|' Wiśniowej 56 w Warszawie, z przeznaczelem na
prowadzenie ograniczonej działaIności gastronomicznej, W formie bufetu

d|a ucznióW i pracowników szkołv'

opis przedmiotu dzieźawyi

1. Przedmiotem dzierżaw jest pomjeszczenie użytkowe Wyposażone
W ośWiet|enie' ogrzewanie, co' bieżącą wodę oraz sjeć e|ektrycznq,
z|oka|izowane na 2 piętrze budynku (bez Windy) Zespołu szkół Licea|nych
i Technicznych nr 1 przy u|' Wiśniowej 56 W Warszawie'

2' Łączna powierzchnia użytkowa bufetu Wynosi 48m2.
3' Pomieszczenie, będące przedmiotem dzieźaw, nie posiada e|ementóW

techno|ogicznych niezbędnych do prowadzenia usług gastronomicznych.

oczekiwania wobec Dzieźawcy:

1' ZSLiT nr 1 oczekuje' Że Dzieżawca posiada zarejestrowaną działa|ność
gospodarczą W zakresie śWiadczenia usług gastronomicznych
i |egitymuje się co najmniej 3 _ |etnim dośWiadczeniem W prowadzeniu takiej
działaIności (bufet' stołóWka szko|na/studencka).

2' DzierŻawca uzyska Wsze|kie niezbędne pozwo|enia/zezwo|enia zgodne
z obowiązujqcym prawem oraz doposaży bufet w niezbędne uządzenia
I sprzęt gastronomiczny (meb|e' urzqdzenia i sprzęt niezbędny do
prowadzenia tego typu działaIności)'

3. Dzierżawca Wyposaży udostępnione przez szkołę dodatkowe
pomieszczenie, przy|egające do bufetu W meb|e tj' stoły i krzesta w celu
stworzenia WarunkóW do spożywania posiłkóW (Warunek pod|egający
negocjacjom podczas ustaIania WarunkóW Współpracy).

4. Działa|nośó prowadzona p|zez Dzieżawcę nie będzie powodować
uciąż|iwości d|a użytkownikóW budynku np' pop|zez rozprzestrzenianie się
po budynku zapachóW i hałasu.

5' DzierŻawca zobowiązany jest zapewnió funkcjonowanie bufetu od
poniedziałku do piqtku W godz' od 8:00 do 16.oo, z Wyłączeniem dnj WoInych

. od nauki. Wsze|kie zmiany muszą byó konsu|towane dyrekcją szr<oty'
6. Dzierżawca zapewni kultura|ną i miłą obsługę,- przy.czym |iczba
- pracownikóW w bufecie powinna gwarantowaó płynną obsługę'
7. DzierŻawca W zakresie śWiadczenia usług gastronomicznyJ|r zobowiqzany

]est do uwzg|ędnienia i stosowania za|eceń dotyczqcych organizacji
żWienia W przedszkoIach j szkołach' d|a których organem p,o.aozqcym
jest- m.st' Warszawa' zgodnie z zarzqdzeniem nr 6244t2o14 erezyo.eńta
m'st. Warszawy z dnia 27 czerwca 2014 .' zpóż'' zm. Ustawq z dnia 25



sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z2015 r' poz'
594 r.) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 |ipca 2016 r'
W sprawie grup środkóW spożywczych p|zeznaczonych do spzedaży
dzieciom i młodzieŹy W jednostkach systemu ośWiaty oraz Wymagań, jakie
muszą spełnić środki spożywcze stosowane W ramach żywienia zbiorowego
dzieci i młodzieży W tych jednostkach (Dz.U' z2016 |' poz.,|154).

8' Dzierżawca zobowiązany jest oferować W bufecie asortyment o Wysokiej
Wańości odżywczej zgodnie z za|ącznikiem nr 2 do za|ządzenia Prezydenta
m.st' Warszawy Nr 624412014 z dnia 27 czevca 2014 r. (Wykaz produktóW
spożywczych dostępnych W bufecie szko|nym okreś|ał będzie załącznik nr 1
oo umowy).

9, Dzierżawca śWiadcząc usługi gastronomiczne zobowiqzany jest
uwzględniaó zmiany W aktach prawnych reguIujqcych organizację żywienia
zbiorowego W jednostkach ośWiatowych'

1o'ofeńa bufetu musi zawieraó dania gorące - obiadowe tj': zupy' dania
mięsne' rybne oraz Wyroby garmażeryjne: pierogi' sałatki ze śWieŹych
Warzyw lub / iowocóW, kanapki, inne zimne przekąski' a także natura|ne
soki owocowe |ub / iWarzywne, Wodę minera|ną' joguńy natura|ne, batony
i ciastka zbożowe' owoce sezonowe, drożdżówki'

11.W asońymencie mogą się zna|eŹć róWnież artykuły szko|ne np. zeszyty'
długopisy' ołóWki' l inijki.

12' Dopuszcza się sprzedaż WyrobóW małej gastronomii z UŻyciem naczyń
jednorazowego uŹytku' zgodnie z Wymogami sanitarno
epidemioIogicznymi dIa tego typu działaIności.

13' Dzierżawca zapewni róŻnorodne menu W przystępnych cenach'
nieodbiegających od średnich cen ana|ogicznego asońymentu'
oferowanego przez okoIicznych przedsiębiorcóW, prowadzących tego typu
działaInośó'

14.Dzieżawca zobowiązany jest konsultowaó oferowany W bufecie asońyment
z dyrekcjq szkoły'

1s'Dziefżawca odpowiada za jakość produKóW' sprzedawanych uczniom
i pracownikom na terenie szkoły'

16' Dzierżawca nie będzie rek|amował i promował produktóW nieza|ecanych
W diecie dzieci i młodzieży

17 'DzierŻawca zobowiązany jest do utrzymania na Własny koszt czystości
i porzqdku na terenie bufetu oraz W bezpośrednim jego sąsiedztwie, zgodnie
z standardami higieny i zasad BHP, przestrzegania przeplsóW bhp' ppoż''
sanitarno-epidemiologicznych.

Informacje dodatkowe:

1. Planowany termin uruchomienia działa|ności bufetu 01.09.2017 r.
2. Liczba pracownikóW zsLiT nr 1:ok'100 (szkoła nie posiada informacji na temat

ilości osób korzystających dotychczas regularnie z usług bufetu)'
3' Liczba Uczniów zsliT nr 1 : ok' 800 (szkota nie posiada informacji na temat i|ości

osób korzystajqcych dotychczas regularnie z usług bufetu).
4, czynsz będzie płatny z g6ry, co miesiqc do 20 dnia każdego miesiąca na

podstawie faktury Wystawionej przez zespó| szkół Licea|nych iTechnicznych
nr 'l W imieniu Miasta stołecznego Warszawa, na rachunek bankowy Wskazany
w umowie.



5. Dzierżawca będzie obciążany róWnież kosztami zużycia Wody' odprowadzania
ściekóW, c' o., energii e|ektrycznej i kosztami Wwozu odpadóW komunalnych.
opłaty eksp|oatacyjne DzierŹawca będzie Wnosił na podstawie faktur
Wystawianych przez zsLlr fi 1 W imjeniu Miasta sto,łecznego Warszawa.

Wymagania dotyczące ofeńy:

1. Termin składania ofeń: do dnia 2,| '07 '2017 r'( piątek), do godziny 14'oo.
2. Miejsce składania ofert: ZsLiT nr 1 u|' Wiśniowa 56 W Warszawie'

W sekretariacie dyrektora szkoły pok' 105 na I piętrze (sekretariat jest czynny
od poniedziałku do piqtku W godzinach 8:00 - 15:30).

3' ofeńy na|eży składać W zamkniętych kopeńach z dopiskiem .,oFERTA -
BUFET).

4' ofeńa W formie papierowej' opatrzona datq i podpisem osoby/osób do tego
upowaŹnionych' powinna zawierać co najmniej:

a) dane oferenta:
. W przypadku osób fizycznych, prowadzących działa|ność

gospodarczq: imię' nazwisko' adres zamieszkania, nazwę
działa|ności, adres Wykonywania działa|ności, adres do
korespondencji (jeie|i ]est inny niż adres Wykonywania
działa|ności), NIP;

. W przypadku pozostałych jednostek Występujqcych W obrocie
prawnym: nazwę (firmę), adres siedziby' N|P, KRs' REGoN.

b) dane kontaktowe (telefon, e-mail);
c) proponowany czynsz netto za 1 m2 powierzchni przedmiotu najmu

(ka|ku|ujqc stawkę czynszu na|eży uwzględnió brak przychodóW ze
sprzedaŹy d|a k|ientów zewnętrznych ze Wzg|ędu na ograniczony dostęp
do budynku szkoły);

d) p|zykładowe trzy opisy menu Wraz z podaniem propozycji cen (brutto)
oraz gramatury iopisem poszczegó|nych dań;

e) ogólną prezentację oferenta Wraz z opisem dotychczasowej dziataIności
oraz ewentualnymi referencjami;

0 przedstawienie koncepcji funkcjonowania bufetu' krótki opis
proponowanej aranżacji bufetu.

5. Do oleiy na|eży załączyć:
- zaśWiadczenia o Wpisie do ewidencji działa|ności gospodarczej |ub wyciąg

z rejestru KRS,
. potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie decyzji o nadaniu nr NlP
iREGON,
- ośWiadczenie Dzierżawcy' że posiada stosowne uprawnienia do prowadzenia
działaIności okreś|onej ofeńq' jeże|i przepisy nakładajq obowiqzek posiadania
takich uprawnień'
|nformacji na temat przedmiotu dzierżawy udzie|a _ kierownik gospodarczy
i sekretarz szkoly pod numerem telefonu 22 846-44-99.
Pomieszcfenie do dzierŹawy można og|ądać od 17 'o7 '2017 - 21 'o7.2017 r. po
wcześniejszym uzgodnieniu - te|' kontaktowy 22 646-44-99 '
Przed przystqpieniem do złożenia ofeńy na|eiy zapoznać się z projektem
umowy dzierżawy, stanowiqcym zaĘcznik nr 1 do ogłoszenia.
złoŹenie swojej ofeńy jest jednoznaczne z akceptacĘ treści umowy dzierzawy'

7.

6.

8.

9.



10. otwarcie ofeń nastąpi w dniu 24.07.2017 r' o godz. 10'00'
11' Podstawą oceny złożonych ofeń będq:

a) Wysokośó zaproponowanego czynszu'
b) atrakcyjność koncepcji prowadzenia bufetu;
c) dośWiadczenie W prowadzeniu tego typu działa|ności W jednostkach

ośWiatowych'
l2.lnformacja o wyborze zostanie opublikowana w terminie 2 dni od dnia otwarcia

ofeń na stronie internetowej http://tm 1 .ed u.p|.
13. Podmiot' którego oferta zostanie Wybrana zobowiqzany będzie do podpisania

umowy dzierżawy w usta|onym terminie'
14' Umowa dzierżawy zostanie zawańa na czas okreś|ony tj. od dnia 01.09'2017 r'

do 3,l.08.20,l8 r. z moż|iwościq przedłużenia pod warunkiem pozytwnej oceny
prowadzonej działaIności przez k|ientóW bufetu oraz terminowego reguIowania
zobowiązań finansowych' Wynikających z WW' umowy'

15' Bufet przejmuje się W istniejącym stanie technicznym bez prawa ubiegania się
o obniżenie stawki czynszu. Koszty remontóW, W ce|u przystosowania Ioka|u do
prowadzenia działalności obciqżają Dzierżawcę' obowiązek zasięgnięcia opinii
o dostosowaniu |okalu do WymogóW sanitarnych, ppoŹ' iinnych Wymaganych
przy prowadzeniu danej działalności' spoczywa na Dzier,rawcy '

16. WydzierŹawiającemU przysługuje prawo swobodnego Wyboru ofeńy'
17. Wydzierżawiający zas|rzega sobie prawo Wezwania do Wyjaśnienia |ub

unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
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