
Zespoł SzkÓł
Licealnych i Technicznych Nr 1

- 02-520 Warszawa. ul. Wiśniowa 56
teL. 22 646 44 99, fax 22 646 45 00

Ogtoszenie
z dnia 7 l ipca 2O2O r.

o Wo|i oddania w dzierzawę przezZespÓt SzkÓt LiceaInych
i Technicznych nr L pomieszczenia w budynku szkoty,
przeznaczonego na prowadzenie bufetu wytqcznie dIa

uczniow i pracownikow szkoty

opis przedmiotu dzierżawy:

L, Przedmiotem dzierżawy jest pomieszczenie nr 2L0, z|oka|izowane na 2 piętrze
budynku (bez windy) Zespotu SzkÓt L icea|nych i  Technicznych nr 1 przy ul .  Wiśniowej
56 w Warszawie.

2, Pomieszczenie jest Wyposazone w instaIację elektrycznq, wodno.kanaIizacyjnq,
biezqcq wodę (ty|ko z imna woda), ogrzewanie, w pomieszczeniu jest zakaz uzywania
gazu.

3. Łqczna powierzchnia uzytkowa bufetu wynosi 48m2,

4, Pomieszczenie, będqce przedmiotem dzierzawy, nie posiada mebIi, urzqdzen,
wyposażenia i  e lementÓw technologicznych, niezbędnych do prowadzenia ustug
gastronomicznych.

okres dzierżawy:

Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres od dnia 01.09.2020 r.  do 31..08.2021 r.
z możliwościq przedtuzenia, pod warunkiem pozytywnej oceny prowadzonej dziatalności przez
klientÓw bufetu orazterminowego regu|owania zobowiqza finansowych, wynikajqcych z WW.
umowy.

oczekiwania Wydzierżawiajqcego wobec Dzierżawcy:

L, Dzierżawca będzie posiadat zarejestrowanq dziatalność gospodarczq W zakresie
świadczenia ustug gastronomicznych i  minimum roczne doświadczenie
W prowadzeniu takiej działalności (bufet, stotÓwka).

2, Dzierżawca na wtasny koszt dostosuje pomieszczenie do prowadzenia bufetu
i wyposaży je w urzqdzenia technlczne / gastronomiczne, naczynia i tp.,  niezbędne do
prowadzenla bufetu oraz meb!e (mebIe kuchenne, Iadę) harmonizujqce
z wystrojem wnętrz budynku.

3. Dzierżawca będzie używat W pomieszczeniu wytqcznie urzqdzen elektrycznych
(zakazane jest stosowanie u rz4dzen gazowych).

4, Dzierżawca przed rozpoczęcięm dziataIności W pomieszczeniu uzyska wszystkie
niezbędne pozwolenia i  badania, zgodne z obowiqzujqcym prawem.

5. Dzierzawca przez okres trwania umowy będzie posiadat ubezpieczenie od
odpowiedziaIności cywilnej z tytutu wyrzqdzonych szkÓd w mieniu Wydzierżawiajqcego



6.

oraz W zwiqzku ze świadczeniem ustug żywnościowych na rzecz uczniÓw i pracownikow
Wydzierżawiajqcego.

Dzierzawca W zakresie świadczenia ustug gastronomicznych zobowiqzanY jest do
uwzględnienia i  stosowahia zalece dotyczqcych organizacj i  żywienia w przedszkolach
i szkotach, dIa ktÓrych organem prowadzqcym jest m.st. Warszawa, zgodnie
zZarzqdzeniem nr 6244l20L4 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 27 czerwca 20L4 r,
z poź.Zff i . ,  Ustawq z dnia 25 s ierpnia 2006 r.  o bezpiecze stwie żywności i  zywienia oraz
Rozporzqdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 l ipca f0L6 r.  W sprawie grup środkÓw
spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i mtodziezy w jednostkach
systemu oświaty oraz Wymaga , jakie muszq spetnić środki spożywcze stosowane
W ramach zywienia zbiorowego dzieci  i  młodzieży w tych jednostkach.

Dzierżawca świadczqc ustugi gastronomiczne będzie uwzględniat zmiany W aktach
prawnych, regu lujqcych organizację zywienia zbiorowego w jed nostkach oświatowych.

oferta bufetu musi zawierać rÓznorodne dania gorQce - obiadowe tj .:  zupy, dania
mięsne, rybne oraz wyroby garmażeryjne: pierogi, sałatki ze świeżych warzyw Iub /
i  owocÓw, kanapki,  inne z imne przekqski ,  a także naturalne soki owocowe lub /
i warzywne, wodę mineraInq, jogurty natura|ne, batony i ciastka zbożowe, owoce
sezonowe, drożdżowki.  Ponadto, oferta bufetu musi umoż!iwiać kl ientom wybor t j .
zawierać min imum dwa rodzaje  kazdego dan ia .

Dzierżawca nie będzie reklamowat i  promowat produktÓw nie zalecanych
w diecie dzieci  i  młodziezy.

10. Dzierżawca zapewni rÓżnorodne menu w przystępnych cenach, nie odbiegajqcych od
średnich cen analogicznego asortymentu, oferowanego przez oko!icznych
przedsiębiorcÓw, prowadzqcych tego typu działalność.

1.1. Dzierżawca zobowiqzanY będzie do sprzedazy napojÓw w bute|kach zwrotnych lub
wielokrotnego użytku oraz wydawania posiłkow z uzyciem naczy szklanych i / lub
tworzyw biodegradowaInych (np. z papieru, trzc iny cukrowej, I iści paImowych, drewna,
bambusa, otrębÓw pszennych, skrobi kukurydzianej,  stomy) zgodnie z Wymogami
sanitarno.epidemio|ogicznymi d!a tego typu dziata!ności i  Zarzqdzeniem Nr 886/2019
Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 28 maja 2oL9 r. W sprawie zakazu
stosowania przedmiotÓw jednorazowego uzytku wykonanych z tworzyw sztucznych.

L2, Dzierżawca będzie zobowiqzany do nawiqzania wspÓtpracY z Radq RodzicÓw ZSL|T nr 1
oraz ośrodkiem Pomocy Spotecznej w zakresie zapewnienia positkÓw dla uczniÓw
korzystajqcych z pomocy materialnej, optacanych przez WW. organy.

1.3. W asortymencie mogQ się znale źc rowniez artykuty szkolne np. zeszyty, długopisy,
otowki,  ! in i jk i

1.4. NiedopuszczaIna jest sprzedaz napojÓw a!koholowych, wyrobÓw tytoniowych, środkÓw
odurzajqcych, napojÓw energetycznych, artykutow szkodIiwych, pirotechnicznych,
tatwopalnych i td.

].5. Dzierżawca będzie konsu|towat oferowany w bufecie asortyment z dyrekcjq szkoty.

].6. Dzierżawca zapewni funkcjonowanie bufetu od poniedziatku do piqtku w godz. od 8:00
do 16.00, z wyłqczeniem dni wolnych od nauki.  Wsze!kie zmiany muszq być
konsu|towane z dyrekcjq szkoty.

7 .

8 .

9 .



L7. Dzierzawca zapewni możliwość płacenia za oferowany asortyment gotÓwkowo
i bezgotÓwkowo.

].8. Dzierzawca przeprowadzi wśrÓd uczniÓw, rodzicÓw/opiekunÓw uczniÓw, pracownikÓw
szkoty akcję promujqca asortyment oferowany przez bufet (np. obiady
w abonamenc ie) .

].9. Dziatalność prowadzona przez Dzierżawcę nie będzie powodować uciqz| iwości dla
użytkownikÓw budynku np. poprzez rozprzestrzenianie s ię po budynku zapachÓw
i hatasu.

20. Dzierzawca zapewni kulturalnq i mitq obsługę, przY czym |iczba pracownikow
w bufecie powinna gwarantować ptynnq obstugę.

2L, Dzierżawca zobowiqzanY jest do utrzymania na wtasny koszt czystości
i  porzqdku na terenie bufetu oraz w bezpośrednim jego sqsiedztwie, zgodnie
z standardami higieny i  zasad BHP, przestrzegania przepisÓw bhp, ppoż., sanitarno-
epidemiologicznych.

lnformacje dodatkowe:

L. P|anowany termin uruchomienla dziatalności bufetu 01..09.20fO r.

2. L iczba pracownikow ZSL|T nr L wynosi ok.100 (szkota nie posiada informacj i  na temat
ilości osÓb korzystajqcych dotychczas regu|arnie z ustug bufetu).

3. L iczba uczniow ZSLIT nr ].  wynosi ok. 900 (szkota nie posiada informacj i  na temat i|ości
osÓb korzystajqcych dotychczas regularnie z ustug bufetu).

4, Wydzierzawiajqcy udostępni Dzierzawcy nieodptatnie pomieszczenie .  jada!nlę,
w zamian za utrzymywanie w nim porzqdku i  czystości (z wyjqtkiem dni wo|nych od
zajęc dydaktycznych tj. feri i zimowych i letnich).

5. Czynsz będzie ptatny w terminie L4 dni od dnia wystawienia faktury przezZespÓt SzkÓt
Licealnych i  Technicznych nr 1 w imieniu Miasta Stotecznego Warszawa, na rachunek
bankowy wskazany w umowie.

6. Dzierzawca będzie obciqżany rÓwnież kosztami zuŻycia wody, odprowadzania ściekÓw,
energii elektrycznej i kosztami wywozu odpadÓw komunaInych. optaty eksploatacyjne
Dzierzawca będzie wnosit na podstawie faktur / not wystawianych przez ZsLiT nr ].
w imieniu Miasta stotecznego Warszawa, na rachunek bankowy wskazany w umowie.

Wymagania dotyczace oferty:

].. Termin sktadania ofert: do dnia 27.07.2020 r.(poniedziałek), do godziny 1o.oo.

2. oferty z dopiskiem ,,OFERTA - BUFET" mozna sktadać w sekretariacie ZsLiT nr 1.,
ul. Wiśniowa 56 w Warszawie, w sekretariacie dyrektora szkoty (sekretariat jest czynny
od poniedziatku do piqtku w godzinach 8:00 - 15:30), !ub przestać pocztq - t iczy s ię
data dostarczenia do ZSL|T nr 1.

3. oferty w formie paplerowej ną|eży sktadać na druku stanowiqcym załqcznik nr 1 do
niniejszego ogtoszenia, opatrzone datq i  podpisem osoby do tego upowaznionej.

4, Do oferty należy zatqczyć:



- zaświadczenie o wpis ie do ewidencj i  dziatalności gospodarczej (wydruk CE|DG) |ub
wyciqg z rejestru KRS (wydruk),

- potwierdzona za zgodność z oryginatem kopie decyzj i  o nadaniu nr NIP
i REGON,

5. Informacj i  na temat przedmiotu dzierzawy udziela sekretarz szkoty pod numerem
telefonu 22646-44-99 wew. 13.

6. Pomieszczenie do dzierżawy można og|qdać w dni powszednie w godzinach od B.00 -

].5.00, po Wcześniejszym uzgodnieniu - tel. kontaktowy 22 646.44.99.

7, Przed przystqpieniem do ztozenia oferty należY zapoznać się z projektem umowy
dzierżawy, stanowiqcym załqcznik nr 2 do ogtoszenia.

8. Ztozenie swojej oferty jest jednoznaczne z akceptacjq treści umowy dzierzawy.

9. otwarcie ofert nastqpi w dniu 27.07.2020 r. o godz. 10.30.

10. Podstawq oceny ztozonych ofert będq:

a) wysokość zaproponowanego czynszu brutto za L m2;

b) koncepcja aranzacji pomieszczenia i wystroju bufetu;

c) organizacja pracy bufetu z uwzględnieniem przerw między|ekcyjnych;

d) doświadczenie W prowadzeniu tego typu dziataIności;

e) przyktadowe tygodniowe menu;

0 cena obiadu dwudaniowego (zupa i  drugie danie) jednorazowego;

g)  cena ob iadu dwudaniowego (zupa i  drug ie  dan ie)  w abonamenc ie  mies ięcznym.

1. 1.. Wydzie rżawiajqcem u p rzystu guj e p rawo swobod nego wyboru oferty.

12. lnformacja o wyborze zostanie opubl ikowana w terminie 2 dni od dnia otwarcia ofert
na stronie internetowej http :/ /tmL.edu.pl.

].3. Podmiot, ktÓrego oferta zostanie wybrana zobowiqzany będzie do podpisania umowy
dzierżawy w ustalonym terminie.

14. Bufet przejmuje s ię W istniejqcym stanie technicznym bez prawa ubiegania s ię
o obniżenie stawki czynszu. Koszty remontÓw, W celu przystosowania |oka|u do
prowadzenia działa!ności obciqzajq Dzierzawcę. obowiqzek zasięgnięcia opini i
o dostosowaniu lokalu do wymogÓw sanitarnych, ppoż. i innych Wymaganych przY
prowadzen iudanejdz ia ta lności ,spoczyWanaDz ierżawcy.

1.5. Wydzierżawiajqcy zastrzega sobie prawo Wezwania do wyjaśnienia Iub unieważnienia
postępowania bez podania przyczyn.

Załqczniki:

. Druk formularza ofertowego

. WzÓr Umowy dzierzawy pomieszczenia na bufet szkolny

WICE R SzKoŁY
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