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Zespoł SzkÓł
Licealnych i Technicznych Nr 1
56
02-520 Warszawa.ul. Wiśniowa
teL.22 646 44 99, fax 22 64645 00

Ogtoszenie

z dnia7 lipca2O2Or.
o Wo|ioddaniaw dzierzawęprzezZespÓtSzkÓtLiceaInych
i Technicznych
nr L pomieszczenia
w budynkuszkoty,
przeznaczonego
na prowadzeniebufetuwytqczniedIa
uczniowi pracownikowszkoty
opis przedmiotudzierżawy:
L, Przedmiotemdzierżawyjest pomieszczenienr 2L0, z|oka|izowane
na 2 piętrze
budynku(bezwindy)ZespotuSzkÓtLicea|nych
i Technicznych
nr 1 przy ul. Wiśniowej
56 w Warszawie.
2, Pomieszczeniejest Wyposazone w instaIacjęelektrycznq,wodno.kanaIizacyjnq,
jest zakazuzywania
biezqcqwodę (ty|kozimnawoda),ogrzewanie,
w pomieszczeniu
gazu.
3. Łqcznapowierzchniauzytkowabufetu wynosi 48m2,
4, Pomieszczenie,będqce przedmiotem dzierzawy, nie posiada mebIi, urzqdzen,
wyposażeniai elementÓw technologicznych,
niezbędnychdo prowadzeniaustug
gastronomicznych.
okres dzierżawy:
Umowa dzierżawyzostanie zawarta na okres od dnia 01.09.2020r. do 31..08.2021
r.
przedtuzenia,
pod warunkiempozytywnejocenyprowadzonejdziatalności
z możliwościq
przez
klientÓwbufetu orazterminowegoregu|owania
zobowiqza finansowych,wynikajqcych
z WW.
umowy.
oczekiwania Wydzierżawiajqcego
wobec Dzierżawcy:
L, Dzierżawcabędzie posiadat zarejestrowanqdziatalność
gospodarczqW zakresie
świadczenia ustug gastronomicznych i minimum roczne doświadczenie
(bufet,stotÓwka).
W prowadzeniutakiejdziałalności
2, Dzierżawcana wtasny koszt dostosuje pomieszczeniedo prowadzenia bufetu
je w urzqdzeniatechnlczne/ gastronomiczne,
i wyposaży
naczyniaitp.,niezbędnedo
prowadzenla bufetu oraz meb!e (mebIe kuchenne, Iadę) harmonizujqce
z wystrojemwnętrz budynku.
3. Dzierżawcabędzie używat W pomieszczeniuwytqcznie urzqdzen elektrycznych
(zakazanejest stosowanieu rz4dzengazowych).
4, Dzierżawcaprzed rozpoczęcięmdziataIności
W pomieszczeniu uzyska wszystkie
niezbędnepozwoleniai badania,zgodnez obowiqzujqcym
prawem.
5. Dzierzawca przez okres trwania umowy będzie posiadat ubezpieczenieod
odpowiedziaIności
cywilnejz tytutuwyrzqdzonychszkÓd w mieniuWydzierżawiajqcego

na rzeczuczniÓw i pracownikow
ustugżywnościowych
orazW zwiqzkuze świadczeniem
Wydzierżawiajqcego.
6. DzierzawcaW zakresie świadczeniaustug gastronomicznychzobowiqzanYjest do
żywieniaw przedszkolach
organizacji
i stosowahiazalece dotyczqcych
uwzględnienia
i szkotach, dIa ktÓrych organem prowadzqcym jest m.st. Warszawa, zgodnie
zZarzqdzeniemnr 6244l20L4 Prezydentam.st. Warszawy z dnia 27 czerwca20L4 r,
i zywieniaoraz
z poź.Zffi.,
Ustawqz dnia25 sierpnia2006r. o bezpieczestwieżywności
Rozporzqdzeniem
MinistraZdrowiaz dnia 26 lipca f0L6 r. W sprawiegrup środkÓw
spożywczychprzeznaczonychdo sprzedażydzieciom i mtodziezy w jednostkach
systemu oświatyoraz Wymaga , jakie muszq spetnićśrodkispożywczestosowane
w tychjednostkach.
W ramachzywieniazbiorowegodziecii młodzieży
7 . Dzierżawcaświadczqc
ustugigastronomicznebędzie uwzględniatzmiany W aktach
prawnych,regulujqcychorganizacjęzywieniazbiorowegow jednostkachoświatowych.
8 . oferta bufetu musi zawieraćrÓznorodnedania gorQce- obiadowetj.: zupy, dania
pierogi,sałatkize świeżych
warzyw Iub /
mięsne,rybne oraz wyroby garmażeryjne:
przekqski,
a także naturalnesoki owocowe lub /
i owocÓw, kanapki,inne zimne
i warzywne,wodę mineraInq,jogurty natura|ne,batony i ciastka zbożowe,owoce
klientomwybor tj.
sezonowe,drożdżowki.
Ponadto,oferta bufetu musi umoż!iwiać
z a w i e r a ćm i n i m u md w a r o d z a j ek a z d e g od a n i a .
9 . Dzierżawcanie będzie reklamowat i
w dieciedziecii młodziezy.

promowat produktÓw nie zalecanych

od
10. Dzierżawca
zapewnirÓżnorodnemenu w przystępnych
cenach,nie odbiegajqcych
średnich cen analogicznego asortymentu, oferowanego przez oko!icznych
przedsiębiorcÓw,
prowadzqcych
tegotypu działalność.
1.1.DzierżawcazobowiqzanYbędzie do sprzedazynapojÓw w bute|kachzwrotnychlub
wielokrotnegoużytkuoraz wydawania posiłkowz uzyciem naczy szklanychi / lub
paImowych,
(np.z papieru,trzcinycukrowej,Iiści
drewna,
tworzywbiodegradowaInych
bambusa,otrębÓw pszennych,skrobi kukurydzianej,
stomy) zgodnie z Wymogami
Nr 886/2019
sanitarno.epidemio|ogicznymi
i Zarzqdzeniem
d!a tego typu dziata!ności
PrezydentaMiasta StołecznegoWarszawyz dnia 28 maja 2oL9 r. W sprawie zakazu
stosowaniaprzedmiotÓwjednorazowegouzytkuwykonanychz tworzywsztucznych.
L2, Dzierżawca
będziezobowiqzanydo nawiqzaniawspÓtpracYz Radq RodzicÓwZSL|Tnr 1
oraz ośrodkiemPomocy Spotecznejw zakresiezapewnieniapositkÓw dla uczniÓw
korzystajqcych
z pomocy materialnej,optacanychprzezWW.organy.
1.3.W asortymenciemogQ się znaleźc rowniezartykutyszkolne np. zeszyty,długopisy,
otowki,!inijki
jestsprzedaznapojÓwa!koholowych,
1.4.NiedopuszczaIna
wyrobÓwtytoniowych,
środkÓw
odurzajqcych,napojÓw energetycznych,artykutow szkodIiwych,pirotechnicznych,
tatwopalnych
itd.
].5.Dzierżawca
będziekonsu|towat
oferowanyw bufecieasortymentz dyrekcjqszkoty.
].6.Dzierżawca
zapewnifunkcjonowanie
bufetuod poniedziatku
do piqtkuw godz.od 8:00
do 16.00, z wyłqczeniemdni wolnych od nauki.Wsze!kie zmiany muszq być
konsu|towane
z dyrekcjqszkoty.

L7. Dzierzawca zapewni możliwośćpłacenia za oferowany asortyment gotÓwkowo
i bezgotÓwkowo.
].8.DzierzawcaprzeprowadziwśrÓduczniÓw,rodzicÓw/opiekunÓwuczniÓw,pracownikÓw
szkoty akcję promujqca asortyment oferowany przez bufet (np. obiady
w abonamencie).
prowadzonaprzez Dzierżawcęnie będzie powodowaćuciqz|iwości
].9.Dziatalność
dla
użytkownikÓwbudynku np. poprzezrozprzestrzenianie
się po budynku zapachÓw
i hatasu.
20. Dzierzawca zapewni kulturalnq i mitq obsługę, przY czym |iczba pracownikow
w bufeciepowinnagwarantować
ptynnqobstugę.
2L, Dzierżawca zobowiqzanY jest do utrzymania na wtasny koszt czystości
i porzqdku na terenie bufetu oraz w bezpośrednim
jego sqsiedztwie,zgodnie
z standardamihigienyi zasad BHP, przestrzegania
przepisÓwbhp, ppoż.,sanitarnoepidemiologicznych.
lnformacjedodatkowe:
L. P|anowany
termin uruchomienla
dziatalności
bufetu01..09.20fO
r.
2. LiczbapracownikowZSL|Tnr L wynosiok.100(szkotanie posiadainformacjina temat
ilości
osÓb korzystajqcych
dotychczasregu|arniez ustugbufetu).
3. LiczbauczniowZSLITnr ].wynosiok. 900 (szkotanie posiadainformacjina temat i|ości
osÓb korzystajqcych
dotychczasregularniez ustugbufetu).
4, Wydzierzawiajqcyudostępni Dzierzawcynieodptatniepomieszczenie. jada!nlę,
w zamianza utrzymywaniew nim porzqdkui czystości
(z wyjqtkiemdni wo|nychod
zajęcdydaktycznych
tj. ferii zimowychi letnich).
5. Czynszbędzieptatnyw terminieL4 dni od dnia wystawieniafakturyprzezZespÓtSzkÓt
Licealnychi Technicznych
nr 1 w imieniuMiastaStotecznego
Warszawa,na rachunek
bankowywskazanyw umowie.
6. Dzierzawcabędzieobciqżany
rÓwnieżkosztamizuŻycia
wody,odprowadzaniaściekÓw,
energiielektryczneji kosztamiwywozuodpadÓw komunaInych.
optaty eksploatacyjne
Dzierzawcabędzie wnosit na podstawiefaktur / not wystawianychprzezZsLiT nr ].
w imieniuMiastastotecznego
Warszawa,na rachunekbankowywskazanyw umowie.
Wymaganiadotyczaceoferty:
].. Terminsktadaniaofert:do dnia 27.07.2020r.(poniedziałek),
do godziny1o.oo.
2. oferty z dopiskiem ,,OFERTA- BUFET" mozna sktadaćw sekretariacieZsLiT nr 1.,
ul. Wiśniowa
56 w Warszawie,w sekretariacie
jest czynny
dyrektoraszkoty(sekretariat
od poniedziatku
do piqtkuw godzinach8:00 15:30),!ub przestaćpocztq- ticzysię
datadostarczenia
do ZSL|Tnr 1.
3. oferty w formie paplerowejną|eżysktadaćna druku stanowiqcymzałqczniknr 1 do
niniejszego
ogtoszenia,
opatrzonedatqi podpisemosobydo tego upowaznionej.
4, Do oferty należyzatqczyć:

- zaświadczenie
gospodarczej
(wydrukCE|DG)|ub
o wpisiedo ewidencjidziatalności
wyciqgz rejestruKRS (wydruk),
- potwierdzona za zgodnośćz oryginatemkopie decyzji o nadaniu nr NIP
i REGON,
5. Informacjina temat przedmiotudzierzawyudzielasekretarzszkotypod numerem
telefonu 22646-44-99wew. 13.
6. Pomieszczenie
do dzierżawy
możnaog|qdać
w dni powszedniew godzinachod B.00].5.00,po Wcześniejszym
uzgodnieniu- tel. kontaktowy22 646.44.99.
7, Przed przystqpieniemdo ztozeniaoferty należYzapoznaćsię z projektem umowy
dzierżawy,stanowiqcymzałqczniknr 2 do ogtoszenia.
8. Ztozenieswojejofertyjest jednoznacznez akceptacjqtreściumowy dzierzawy.
9. otwarcie ofert nastqpiw dniu 27.07.2020r. o godz. 10.30.
10. Podstawqoceny ztozonychofert będq:
a) wysokość
zaproponowanegoczynszubruttoza L m2;
b) koncepcjaaranzacjipomieszczeniai wystrojubufetu;
pracybufetuz uwzględnieniem
przerwmiędzy|ekcyjnych;
c) organizacja
d) doświadczenie
W prowadzeniu
tegotypu dziataIności;
e) przyktadowetygodniowemenu;
0

cena obiadudwudaniowego(zupai drugiedanie)jednorazowego;

g ) c e n ao b i a d ud w u d a n i o w e g(oz u p ai d r u g i ed a n i e )w a b o n a m e n c i m
e iesięcznym.
1.1..Wydzierżawiajqcem
u przystuguje prawo swobodnego wyboru oferty.
12. lnformacjao wyborzezostanieopublikowana
w terminie2 dni od dnia otwarciaofert
na stronieinternetowejhttp://tmL.edu.pl.
].3.Podmiot,ktÓrego ofertazostaniewybranazobowiqzanybędziedo podpisaniaumowy
dzierżawy
w ustalonymterminie.
14. Bufet przejmujesię W istniejqcymstanie technicznymbez prawa ubieganiasię
o obniżeniestawki czynszu.Koszty remontÓw, W celu przystosowania|oka|udo
prowadzenia działa!ności
obciqzajq Dzierzawcę.obowiqzek zasięgnięciaopinii
o dostosowaniulokalu do wymogÓw sanitarnych,ppoż.i innych WymaganychprzY
prowadzeniudanejdziatalności,spoczyWanaDzierżawcy.
1.5.Wydzierżawiajqcy
zastrzegasobie prawoWezwaniado wyjaśnienia
Iubunieważnienia
postępowania
podania
przyczyn.
bez
Załqczniki:
.
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Drukformularzaofertowego
pomieszczenia
WzÓr Umowydzierzawy
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