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ogłoszenie

Zespółszkół Licea|nych
i Technicznych
nr 1 oferujedo dzierżawy
od
01 września
2017 r. pomieszczenie
pow'
bufetoweo
48 m2na ||piętrze
budynkuprzy u|'Wiśniowej
56 w Warszawie,z przeznaczelem na
prowadzenie
ograniczonej
gastronomicznej,
działaIności
W formiebufetu
d|aucznióWi 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|izowanena 2 piętrze budynku(bez Windy)Zespołuszkół Licea|nych
i Technicznychnr 1 przy u|'Wiśniowej
56 W Warszawie'
2' ŁącznapowierzchniaużytkowabufetuWynosi48m2.
3' Pomieszczenie,będące przedmiotemdzieźaw, nie posiada e|ementóW
techno|ogicznych
niezbędnychdo prowadzeniausługgastronomicznych.
oczekiwania wobec Dzieźawcy:
1' ZSLiT nr 1 oczekuje' Że Dzieżawca posiada zarejestrowanądziała|ność
gospodarczą W zakresie śWiadczenia usług gastronomicznych
i |egitymuje
się co najmniej3 _ |etnimdośWiadczeniem
W prowadzeniutakiej
działaIności
(bufet'stołóWka
szko|na/studencka).
2' DzierŻawcauzyska Wsze|kieniezbędne pozwo|enia/zezwo|enia
zgodne
z obowiązujqcymprawem oraz doposażybufet w niezbędneuządzenia
I sprzęt gastronomiczny(meb|e' urzqdzeniai sprzęt niezbędnydo
prowadzeniatego typudziałaIności)'
3. Dzierżawca Wyposaży udostępnione przez szkołę dodatkowe
pomieszczenie,przy|egającedo bufetuW meb|etj' stołyi krzestaw celu
stworzenia WarunkóWdo spożywaniaposiłkóW(Warunekpod|egający
negocjacjompodczasustaIaniaWarunkóW
Współpracy).
4. Działa|nośóprowadzona p|zez Dzieżawcę nie będzie powodować
uciąż|iwości
d|a użytkownikóW
budynkunp' pop|zezrozprzestrzenianie
się
po budynkuzapachóWi hałasu.
5' DzierŻawca zobowiązany jest zapewnió funkcjonowanie bufetu od
poniedziałku
do piqtkuWgodz'od 8:00do 16.oo,z Wyłączeniem
dnjWoInych
od
nauki.
Wsze|kie
zmiany
muszą
byó
konsu|towane
dyrekcją
szr<oty'
.
6. Dzierżawcazapewni kultura|nąi miłą obsługę,przy.czym |iczba
pracownikóWw bufeciepowinnagwarantowaópłynnąobsługę'
7. DzierŻawcaW zakresieśWiadczenia
usługgastronomicznyJ|r
zobowiqzany
]est do uwzg|ędnieniai stosowania za|eceń dotyczqcych organizacji
żWienia W przedszkoIachj szkołach'd|a których organemp,o.aozqcym
jest-m.st' Warszawa' zgodnie z zarzqdzeniemnr 6244t2o14erezyo.eńta
m'st. Warszawy z dnia 27 czerwca2014 .' zpóż'' zm. Ustawq z dnia 25

i żywienia(Dz.U.z2015 r' poz'
sierpnia2006 r. o bezpieczeństwieżywności
594 r.) oraz RozporządzeniemMinistraZdrowiaz dnia 26 |ipca2016 r'
W sprawie grup środkóWspożywczychp|zeznaczonychdo spzedaży
oraz Wymagań,jakie
WjednostkachsystemuośWiaty
dzieciomi młodzieŹy
spożywczestosowaneW ramachżywieniazbiorowego
musząspełnićśrodki
(Dz.U'z2016 |' poz.,|154).
dziecii młodzieży
W tychjednostkach
jest
oferować
W bufecieasortymento Wysokiej
Dzierżawca
zobowiązany
8'
nr 2 do za|ządzeniaPrezydenta
Wańości
odżywczejzgodniez za|ącznikiem
z dnia27 czevca 2014 r. (WykazproduktóW
m.st'WarszawyNr 624412014
będziezałączniknr 1
spożywczychdostępnychW bufecieszko|nymokreś|ał
oo umowy).
9, Dzierżawca śWiadcząc usługi gastronomiczne zobowiqzany jest
żywienia
organizację
uwzględniaó
zmianyW aktachprawnychreguIujqcych
jednostkach
zbiorowegoW
ośWiatowych'
1o'ofeńa bufetumusi zawieraódania gorące- obiadowetj': zupy' dania
mięsne' rybne oraz Wyrobygarmażeryjne:pierogi' sałatkize śWieŹych
Warzywlub / iowocóW,kanapki,innezimneprzekąski'a takżenatura|ne
joguńynatura|ne,
batony
soki owocowe|ub/ iWarzywne,
Wodęminera|ną'
i ciastkazbożowe'owoce sezonowe,drożdżówki'
11.W asońymenciemogą się zna|eŹćróWnieżartykułyszko|nenp. zeszyty'
linijki.
długopisy'
ołóWki'
12'Dopuszcza się sprzedażWyrobóWmałejgastronomiiz UŻyciemnaczyń
jednorazowego uŹytku' zgodnie z
Wymogami sanitarno
epidemioIogicznymi
dIategotypudziałaIności.
13'Dzierżawca zapewni róŻnorodnemenu W przystępnychcenach'
nieodbiegającychod średnich cen ana|ogicznego asońymentu'
prowadzącychtego typu
oferowanegoprzez okoIicznychprzedsiębiorcóW,
działaInośó'
14.Dzieżawcazobowiązanyjest konsultowaóoferowanyW bufecieasońyment
z dyrekcjqszkoły'
1s'Dziefżawcaodpowiada za jakośćproduKóW' sprzedawanychuczniom
i pracownikomna terenieszkoły'
16'Dzierżawcanie będzie rek|amował
i promowałproduktóWnieza|ecanych
W dieciedzieci i młodzieży
17'DzierŻawcazobowiązanyjest do utrzymaniana Własnykoszt czystości
jego sąsiedztwie,zgodnie
i porzqdkuna tereniebufetuorazW bezpośrednim
przeplsóWbhp' ppoż''
z standardami
higienyi zasad BHP, przestrzegania
sanitarno-epidemiologicznych.
Informacjedodatkowe:
1. Planowany
terminuruchomienia
działa|ności
bufetu01.09.2017
r.
2. LiczbapracownikóW
zsLiT nr 1:ok'100(szkoła
nieposiadainformacji
na temat
ilościosób korzystających
dotychczasregularniez usługbufetu)'
3' Liczba UczniówzsliT nr 1: ok' 800 (szkotanie posiadainformacjina temati|ości
osób korzystajqcych
dotychczasregularniez usługbufetu).
4, czynsz będzie płatnyz g6ry, co miesiqc do 20 dnia każdegomiesiącana
podstawiefakturyWystawionejprzez zespó| szkół Licea|nychiTechnicznych
nr 'l W imieniuMiastastołecznegoWarszawa,na rachunekbankowyWskazany
w umowie.

5. DzierżawcabędzieobciążanyróWnieżkosztamizużyciaWody'odprowadzania
ściekóW,
c' o., energiie|ektrycznej
i kosztamiWwozu odpadóWkomunalnych.
opłaty eksp|oatacyjneDzierŹawca będzie Wnosił na podstawie faktur
przez zsLlr fi 1 W imjeniuMiastasto,łecznego
Wystawianych
Warszawa.
Wymagania dotyczące ofeńy:
1. Terminskładaniaofeń:do dnia2,|'07'2017 r'( piątek),do godziny 14'oo.
2. Miejsce składania ofert: ZsLiT nr 1 u|' Wiśniowa 56 W Warszawie'
W sekretariaciedyrektoraszkołypok' 105 na I piętrze(sekretariatjest czynny
od poniedziałku
do piqtkuW godzinach8:00- 15:30).
3' ofeńy na|eżyskładaćW zamkniętychkopeńachz dopiskiem.,oFERTA BUFET).
4' ofeńa W formie papierowej'opatrzonadatq i podpisemosoby/osóbdo tego
powinnazawieraćco najmniej:
upowaŹnionych'
a) dane oferenta:
. W przypadku osób fizycznych, prowadzących działa|ność
gospodarczq:imię' nazwisko' adres zamieszkania,nazwę
działa|ności,
adres Wykonywaniadziała|ności,
adres do
korespondencji (jeie|i ]est inny niż adres Wykonywania
działa|ności),
NIP;
. W przypadku pozostałychjednostekWystępujqcychW obrocie
prawnym:
nazwę(firmę),
adressiedziby'N|P,KRs' REGoN.
b) dane kontaktowe(telefon,e-mail);
c) proponowanyczynsz netto za 1 m2 powierzchniprzedmiotunajmu
(ka|ku|ujqcstawkę czynszu na|eżyuwzględnióbrak przychodóWze
sprzedaŹyd|ak|ientówzewnętrznych
ze Wzg|ęduna ograniczonydostęp
do budynkuszkoły);
d) p|zykładowe
trzy opisy menu Wrazz podaniempropozycjicen (brutto)
orazgramatury
iopisemposzczegó|nych
dań;
prezentację
e) ogólną
oferentaWrazz opisemdotychczasowej
dziataIności
oraz ewentualnymireferencjami;
0 przedstawieniekoncepcji funkcjonowaniabufetu' krótki opis
proponowanejaranżacjibufetu.
5 . Do oleiy na|eżyzałączyć:
- zaśWiadczenia
o Wpisiedo ewidencjidziała|ności
gospodarczej|ubwyciąg
z rejestruKRS,
. potwierdzoneza zgodnośćz oryginałemkopie decyzji o nadaniu nr NlP
iREGON,
- ośWiadczenie
Dzierżawcy'że posiadastosowneuprawnieniado prowadzenia
działaIności
okreś|onej
ofeńq' jeże|iprzepisynakładajqobowiqzekposiadania
takichuprawnień'
6 . |nformacjina temat przedmiotudzierżawyudzie|a_ kierownikgospodarczy
i sekretarzszkoly pod numeremtelefonu22 846-44-99.
7 . Pomieszcfenie
do dzierŹawy
możnaog|ądać
od 17'o7'2017- 21'o7.2017r. po
wcześniejszym
uzgodnieniu- te|'kontaktowy22 646-44-99
'
8 . Przed przystqpieniemdo złożeniaofeńy na|eiy zapoznaćsię z projektem
umowydzierżawy,stanowiqcymzaĘcznik nr 1 do ogłoszenia.
9 . złoŹenieswojejofeńyjestjednoznacznez akceptacĘtreściumowydzierzawy'

10.otwarcieofeń nastąpiw dniu24.07.2017
r' o godz. 10'00'
11'Podstawąocenyzłożonych
ofeń będq:
zaproponowanego
czynszu'
a) Wysokośó
b) atrakcyjność
koncepcjiprowadzeniabufetu;
W jednostkach
c) dośWiadczenie
W prowadzeniutego typu działa|ności
ośWiatowych'
l2.lnformacja
o wyborzezostanieopublikowana
w terminie2 dni od dniaotwarcia
ofeń na stronieinternetowej
http://tm
1.edu.p|.
13.Podmiot'którego ofertazostanieWybranazobowiqzanybędziedo podpisania
umowydzierżawyw usta|onymterminie'
14'Umowadzierżawy
r'
zostaniezawańana czas okreś|ony
tj.od dnia01.09'2017
przedłużenia
podwarunkiem
pozytwnejoceny
do 3,l.08.20,l8
r. z moż|iwościq
prowadzonejdziałaIności
przez k|ientóWbufetuoraz terminowegoreguIowania
zobowiązańfinansowych'Wynikających
z WW'umowy'
15'Bufetprzejmujesię W istniejącymstanietechnicznymbez prawaubieganiasię
o obniżeniestawkiczynszu.KosztyremontóW,
W ce|uprzystosowania
Ioka|udo
prowadzeniadziałalności
obciqżająDzierżawcę'obowiązekzasięgnięciaopinii
ppoŹ'iinnychWymaganych
o dostosowaniu
|okaludo WymogóW
sanitarnych,
przyprowadzeniudanejdziałalności'
spoczywana Dzier,rawcy
'
przysługuje
prawoswobodnegoWyboruofeńy'
16.WydzierŹawiającemU
17.Wydzierżawiającyzas|rzega sobie prawo Wezwania do Wyjaśnienia|ub
postępowaniabez podaniaprzyczyn.
unieważnienia
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