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OGI,OSZENIE
W SPRAWIE KONKURSU OFERT NAWYNAJEM POMIESZCZENIA

DO PROWADZENIA SKLEPIKU SZKOLNEGO

Dyrektor I Liceum Og6lnoksztatrc4cego im. Tadeusza Ko3ciuszki w tr-ukowie, ul. Ks. Kard,

St. Wyszyriskiego 41, oglasza konkurs ofert nawynajem pomieszczenia opowierzchnl 22 rf
do prowadzenia sklepiku szkolnego.

Pomieszczenie wyposuhonejest w instalacje centralnego ogrzewaria. elektryczn4
i wodnokanalizacyjnE.

Wprowadza siebezwzglgdny zakaz sprzedaly wyrob6w tytoniowych oraz alkoholowych. Produkty

spozywcze proponowane do sprzedazy powinny byt wozmaicone zprzewagq produkt6w owocowo

-warzywnych i zdrowej 2ywno3ci.

Wszystkie sprawy zwiqzane zprowadzeniem dzial.alnoSci, oplat4podatku od nieruchomoSci

zalatwia we wlasnym zakresie naj emca.

Pisemna oferta powinna zawieruf:

- imig i nazwisko, adres oferenta albo nazwg firmy oraz siedzibg, jezeli oferentem jest osoba

prawna lub przedsigbiorca (podmioty podlegaj4ce wpisom do rejestr6w winny dolqczy| aktualny

lvypis z wlaiciwego rejestru),

- datg sporuqdzenia oferty,

- oSwiadczenie, 2e oferent zapoznaL sig z warunkami konkursu ofert i postanowieniami przyszNej

umowy i przyjmuje te warunki bez zastrzeheh,

- oferowan4 stawkg czynszvbrutto w skali miesi4ca.

Kryterium wyboru oferty jest najwyLszazaoferowana kwota za wynajem pomieszczenia,

nie mniejsza ntL,1700 zl. brutto.

Pisemne oferty w kopercie oznaczonej ,,Oferta na wynajem pomieszczenia do prowadzenia

sklepiku szkolnego" nale|y skladai w sekretariacie szkoly do dnia 10 sierfnia 2022 r. do godz.

1000.

Otwarcie ofert nast4pi w dniu 1.0 sierpnia 2022 r. o godz.1100 w gabinecie dyrektora szkoly.

Podpisanie umowy z osob4, kt6ra wygrala konkurs ofert nast4pi niep62niej nizw ci4gu 10 dni
od dnia wyboru oferty. W przypadku niepodpisania umowy zwiny osoby, kt6ra wygrala konkurs

ofert, wynajmuj4cy moae odst4pi6 odjej zawarcia. Wtakim przypadku wynajmuj4cy zawrze

umowg z innym oferentem, kt6rego oferowana cena odpowiada wynajmuj4cemu lub uniewazni

konkurs ofert.
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