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ogłoszenie

Zespoł Szkoł Licea|nych l Technicznych nr 1 oferuje do dzierŻawy od
a1 września 2018 r. pomieszczenie bufetowe o pow. 48 m2 na JI piętrze

budynku przy u!. Wiśniowej 56 w Warszawie, z przeznaczeniem na
p rowadze n ie og ra n iczonej działa|n ości g astro n o m icznej, w form ie b ufetu

dla uczniow i pracownikow szkoły.

Opis przedmiotu dzierzawy:
1. Przedmiotem dzierŻawy jest pomieszczenie uzytkowe Wyposazone

w oŚwiet|enie, ogrzewanie, Co, bieŻącą wodę oraz sieć elektryczną,
z|oka|izowane na 2 piętrze budynku (bez windy) Zespołu Szkoł Licea|nych
i Technicznych nr 1 przy ul. Wiśniowej 56 w Warszawie.

2. Łączna powierzchnia uzytkowa bufetu wynosi 48m2.
3. Pomieszczenie, będące przedmiotem dzierŻawy, nie posiada e|ementow

techno|ogicznych niezbędnych do prowadzenia usług gastronomicznych.
oczekiwan ia wobec DzierŻawcy:

1. ZSLIT nr 1 oczekuje, Że DzierŻawca posiada zarejestrowaną działalność
gospod arczą W zakresie Świadczenia usług gastronomicznych
i legitymuje się co najmniej 3 - letnim doświadczeniem W prowadzeniu takiej
dziatalności (bufet, stołowka szkolna/studencka).

2. DzierŻawca uzyska wszelkie niezbędne pozwolenialzezwo|enia zgodne
z obowiązującym prawem oraz doposazy bufet w niezbędne urządzenia
i sprzęt gastronomiczny (meble, urządzenia i sprzęt niezbędny do
prowadzenia tego typu działalności).

3. DzierŻawca w zakresie świadczenia ustug gastronomicznych zobowiązany
jest do uwzględnienia i stosowania za|ecen dotyczących organizacji
zywienia W przedszkolach i szkołach, dla ktorych organem prowadzącym
jest m.st. Warszawa, zgodnie zZarządzeniem nr 624412014 Prezydenta
m.st. Warszawy z dnia 27 czerwca 2014 r. zpoź.. zm. Ustawą z dnia 25
sierpnia 2006 r. o bezpieczenstwie zywności i zywienia (Dz.U. z2015 r. poz.
594 r.) araz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r.
W sprawie grup środkÓw spozywczych przeznaczonych do sprzedazy
dzieciom i młodzieŻy wjednostkach systemu oświaty oraz Wymagan, jakie
muszą spełnic środki spozywcze stosowane W ramach zywienia zbiorowego
dzieci i młodzieŻy w tych jednostkach (Dz.U. z2016 r. poz.1154).

4. DzierŻawca zobowiązany jest oferowaÓ w bufecie asortyment o wysokiej
wartości odzywczej zgodnie z zatącznikiem nr 2 do Zarządzenia Prezydenta
m.st. Warszawy Nr 624412014 z dnia 27 czervvca2014 r. (Wykaz produktÓw
spozywczych dostępnych w bufecie szko|nym określat będzie załącznik nr 1
do umowy).
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5. DzierŻawca śwladcząc usługi gastronomiczne zobowiązany jest
uwzględnlaÓ zmiany w aktach prawnych regulujących organizaĄę Żywieąia
zbiorowego w jed nostkach oŚwiatovvych.

6. oferta bufetu musi zawierać roŻnorodne danla gorące . obiadowe tj.: zupy,
dania mięsne, rybne orazwyroby garmazeryjne: pierogi, sałatki ze świeŻych
Warzyw |ub / i owocÓw, kanapki, inne zimne przekąski, a także naturalne
soki owocowe |ub l i warzvwne, wodę mineralną, jogurty natura|ne, batony
i ciastka zboŻowe, owoce sezonowe, droŻdŻowki. Ponadto, oferta bufetu
musi umoz|iwiaÓ klientom wybÓr tj. zawieraÓ minimum dwa rodzaje kazdego
dania.

7. DzierŻawca zapewni rÓżnorodne menu W przystępnych cenach, nie
odbiegających od średnich cen analogicznego asortymentu, oferowanego
przez okol iczn y ch przed s ięb io rcÓw, p rowadzących teg o typ u działa l n ośÓ.

8. DzierŻawca zobowiązany jest konsultowaÓ oferowany W bufecie asortyment
z dyrekcją szkoły.

9. DzierŻawca odpowiada za jakoŚÓ produktÓw, sprzedawanych uczniom
i pracownlkom na terenie szkoty.

10. DzierŻawca zobowiązany jest zapewniÓ funkcjonowanie bufetu od
poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 16.00, zwyttączeniem dni wo|nych
od nauki. Wszelkle zmiany muszą byÓ konsultowane z dyrekcją szkoty.

11.DzierŻawca zapewni mozliwoŚć płacenia za oferowany asortyment
gotÓwkowo i bezgotÓwkowo (karta płatnicza, prze|ew).

1Z.DzierŻawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wŚrÓd uczniÓw,
rodzicÓw/opiekunÓw uczniÓw, pracownikÓw szkoły akcji promującej
asortyment oferowany przez bufet (oblady w abonamencie).

13.Działalność prowadzona przez DzierŻawcę nie będzie powodowaÓ
uciązliwoścl d|a uzytkownikow budynku np. poprzez rozprzestrzen|anie się
po budynku zapachow i hałasu.

14.DzierŻawca zapewni kulturalną i miłą obsługę , przy czym |iczba
pracownikÓw w bufecie powinna gwarantowaÓ ptynną obsługę.

15. W asortymencie mogą się zna|eżc rÓwniez artykuły szkolne np. zeszyty,
długopisy, ołÓwki, |inijki.

16. Dopuszcza się sprzedaz wyrobÓw małej gastronomil z uzyciem naczy
jednorazowego uzytku , zgodnie z wymogami sanitarno
epidemiologicznymid|ategotypudziatalnoŚci.

17.DzierŻawca nle będzie reklamował i promował produktÓw nie zalecanych
w diecie dzieci i mtodzieŻy.

18.DzierŻawca zobowiązany jest do utrzymania na własny koszt czystości
i porządku na terenie bufetu orazw bezpośrednim jego sąsiedztwie, zgodnie
z standardami higleny i zasad BHP, przestrzegania przepisÓw bhp, ppoz.,
sa n ita rno-ep idem io log ic zny ch .

lnformacje dodatkowe:
1. Planowany termin uruchomienia działa|noŚci bufetu o3.o9.2018 r.

W



2. Liczba pracownikÓw ZSL.T nr 1wynosi ok.100 (szkoła nie posiada informacji na
temat iloŚci osÓb korzystających dotychczas regu|arnle z usług bufetu). !

3. Liczba uczniÓw ZsLiT nr 1 wynosi ok. 800 (szkoła nie posiada informacji na
temat i|oŚci osÓb korzystających dotychczas regu|arnie z usług bufetu).

4. Wydzieriawiający udostępni DzierŻawcy nieodptatnie pomieszczenie/ jada|nię,
w zamian za utrzymywanie w nim porządku i czystości.

5. Czynsz będzie płatny z gÓry, co miesiąc do 20 dnia kazdego miesiąca na
podstawie faktury wystawionej przez ZespÓł SzkÓł Licea|nych i Technicznych
nr 1 w imieniu Miasta Stołecznego Warszawa, na rachunek bankowy wskazany
w umowie.

6. Dzieriawca będzie obciązany rÓwniei kosztami zuŻyciawody, odprowadzania
ŚciekÓw, C. o., energli elektrycznej i kosztami wywozu odpadÓw komunalnych.
opłaty eksp|oatacyjne DzierŻawca będzie wnosił na podstawie faktur
wystawianych przez ZsLiT nr 1 w imienlu Miasta stołecznego Warszawa.

Wymagan ia dotyczące oferty:
1. Termin składania ofert: do dnia 1o.o7.2018 r.( wtorek), do godziny 14.00.
2. Miejsce składania ofert. ZSLiT nr 1 ul. WiŚniowa 56 W Warszawie,

w sekretariacie dyrektora szkoty pok. 105, na l piętrze (sekretariat jest czynny
od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 15:30).

3. oferty nalezy składaÓ W zamkniętych kopertach z dopiskiem ,,oFERTA
BUFET).

4. oferta w formie papierowej , opatrzona datą i podpisem osoby/osÓb do tego
upowaznlonych, powinna zawierać co najmniej:

a) dane oferenta:
o W przypadku osÓb fizycznych, prowad zących działalnośÓ

gospod arczą: imię, nazwisko, adres zamieszkania, nazwę
działalności, adres wykonywania działaInoŚci, adres dd
korespondencji (jeze|i jest inny niŻ adres wykonywania
działalności), NIP;

. W przypadku pozostałych jednostek występujących W obrocie
prawnym. nazwę (firmę), adres siedziby, NlP, KRs, REGON.

dane kontaktowe (telefon, e-mail);
proponowany czynsz netto za 1 m2 powierzchni przedmiotu najmu
(ka|ku|ując stawkę czynszu na|eży uwzg|ędniÓ brak przychodÓw ze
sprzedaŻy d|a kIientÓw zewnętrznych zewzg|ędu na ograniizony dostęp
do budynku szkoły);
przykładowe trzy propozycje menu wraz z podaniem gramatury i cen
(brutto) posiłkÓw jednorazowych i kupowanych w abonamencie; 

-

ogÓlną prezentację oferenta wrazz opisem dotychczasowej działa| ności
oraz ewentua I nym i referencjam i ;
przedstawienie koncepcji funkcjonowania bufetu: krÓtki opis
proponowanej aranŻaĄi b.ufetu, organizacji pracy zapewniająbej
sprawną obsługę klientÓw, form płatności za posiłki, organizacji a.kcji

b)

c)

d)

e)
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promującej asortyment bufetu wŚrod uczniow i rodzicow/opiekunow
uczniow, pracownikow szkoły.

5. Do oferty nalezy załączyc:
. zaświadczenia o wpisie do ewidencji działa|ności gospodarczej |ub wyciąg

z rejestru KRS,
- potwierdzone za zgodnośc z oryginałem kopie decyzji o nadaniu nr NlP
i  REGON,
- oŚwiadczenie DzierŻawcy, ze posiada stosowne uprawnienia do prowadzenia
działa|ności określonej ofertą, jezeli przepisy naktadają obowiązek posiadania
takich uprawnien.

6. |nformacji na temat przedmiotu dzierŻawy udziela kierownik gospodarczY
i sekretarz szkoły pod numerem telefonu 22 646-44.99.

7 . Pomieszczenie do dzierŻawy mozna og|ądaÓ w dni powszednie 02.07 .2018 -
06.a7.2018 r. po wcześniejszym uzgodnieniu - tel. kontaktowy 22 646-44-99.

8' Przed przystąpieniem do złoŻenia oferty na|eŻy zapoznać się z projektem
umowy dzierŻawy, stanowiącym zatącznik nr 1 do ogtoszenia'

9. ZtoŻenie swojej oferty jest jednoznaczne z akceptacją treŚci umowy dzierŻawy.

10.otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.07.2018 r' o godz. 10.00.

11. Podstawą oceny złoŻonych ofert będą:

a) wysokośc zaproponowanego czynszu;

b) atrakcyjność koncepcji prowad zenia bufetu;

c) doświadczenie W prowadzeniu tego typu dzialta|ności w jednostkach
oświatowych.

l2.lnformacja o wyborze zostanie opublikowana w terminie 2 dni od dnia otwarcia
ofert na stronie internetowej http://tm1 .edu.pl.

13. Podmiot, ktorego oferta zostanie wybrana zobowiązany będzie do podplsania
umowy dzierŻawy W usta|onym terminie.

14. Umowa dzierŻawy zostanie zawarta na czas określony tj. od dnia 01 .09.2018 r.
do 31.08.2019 r. zmoŻ|iwością przedłuŻenia pod warunkiem pozytywnej oceny
prowadzonej dzialta|noŚci przez klientow bufetu oraz terminowego regulowania
zobowiązan finansowych, wynikających z ww. umowy.

15. Bufet przejmuje się w istniejącym stanle technicznym bez prawa ubiegania się
o obnizenie stawki czynszu. Koszty remontow, w celu przystosowania lokalu do
prowadzenia działa|noŚci obciązająDzierŻawcę. obowiązekzasięgnięcia opinii
o dostosowaniu lokalu do wymogow sanitarnych, ppoz. i innych wymaganych
przy prowadzeniu danej działa|ności, spoczywa na DzierŻawcy.

1 6. Wyd zieżawiaj ącem u przystug uje p rawo swobod nego wyboru ofe rty.

17. WydzierŻawiający zastrzega sobie prawo wezwania do wyjaŚnienia |ub
uniewaznienia postępowania bez podania przyczyn.
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