
REGULAMIN ZAPYTANIA OFERTOWEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA 

PROWADZENIE SKLEPIKU W SZKOLE PODSTAWOWEJ  IM. KS. PRAŁATA JÓZEFA BIGUSA W BANINIE 

 

Szacunkowa wartość przedmiotu niniejszego przetargu nieograniczonego nie przekracza 30.000 EURO 

w związku z czym przetarg prowadzony jest bez stosowania przepisów ustawy 

 Prawo zamówień publicznych 

 

 

§ 1 [Organizator przetargu] 

 

1. Przetarg ma formę przetargu pisemnego nieograniczonego. Sposób, treść oraz formę ogłoszenia o 

przetargu ustala Organizator. 

2. Organizatorem przetargu jest Szkoła Podstawowa im. ks. prałata Józefa Bigusa ul. Tuchomska 

15, 80-297 Banino (dalej: „Organizator”) 

3. Podmiot (osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie będące osobą prawną, któ-

rym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonujący we własnym imieniu działalność 

gospodarczą, którego oferta zostanie wybrana w przetargu (dalej: „Oferent”). 

 

§ 2 [Przedmiot przetargu] 

 

Przedmiotem przetargu jest najem powierzchni 9 m2 znajdującej się w budynku Organizatora położo-

nym przy ul. Tuchomskiej 15, 80-297 w Baninie, w celu prowadzenia na tej powierzchni sklepiku 

szkolnego (dalej: „Przedmiot przetargu”) w sposób opisany w § 4 regulaminu. 

 

§ 3 [Termin realizacji umowy] 

 

Umowa zostanie zawarta na czas nieoznaczony, z  3 miesięcznym okresem wypowiedzenia, każdej ze 

stron 

 

§ 4 [Sposób wykonywania Przedmiotu przetargu] 

 

1. Oferent zapewni, że sklepik będzie prowadził działalność codziennie, bez przerw,  w godzinach 

od 8:50 do 15:50, z wyłączeniem dni wolnych od nauki. 

2. Oferent zobowiązany jest do utrzymania terenu sklepiku oraz jego sąsiedztwa w czystości i po-

rządku, zgodnie z wymogami odpowiednich służb oraz przepisów, w szczególności zawartych w 

ustawie z dnia 25 sierpnia 2005 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Niezależnie od po-

wyższego Oferent zobowiązany jest do samodzielnego usuwania wszystkich odpadów powsta-

łych w związku z jego działalnością. 

3. Oferent zobowiązuje się do przestrzegania przepisów bezpieczeństwa higieny pracy, przeciwpo-

żarowych, sanitarno-epidemiologicznych. 

4. W sklepiku szkolnym będzie sprzedawany asortyment każdorazowo zatwierdzony uprzednio 

przez Organizatora. Oferowany w sklepiku szkolnym asortyment nie może w szczególności: 

a) zagrażać zdrowiu i życiu uczniów; 

b) zawierać żywności typu fast-food np.: pizze, hod-dogi, zupy instant – błyskawiczne; 



c) zawierać przekąsek węglowodanowo-tłuszczowych np.: chipsy ziemniaczane, chrupki słone 

paluszki, popcorn, prażynki, krakersy;  

d) zawierać słodkich przekąsek węglowodanowo-tłuszczowych np.: batony, wafle przekładane 

słodką masą, ciastka); 

e) zawierać napojów typu light, energetyzujących, napojów owocowych z dodatkiem cukru, sło-

dzików i barwników (gazowanych i niegazowanych); 

f) zawierać cukierków i innych słodyczy z dodatkiem barwników sztucznych. 

5. W asortymencie sklepiku będą oferowane owoce, warzywa, produkty niskotłuszczowe. Asorty-

ment powinien obejmować m.in. „zdrową żywność” np.: jogurty, soki naturalne- ręcznie wyci-

skane, na miejscu, wodę mineralną, batony i ciastka zbożowe, czekoladę pełnowartościową, 

owoce sezonowe i suszone, kanapki wykonane ze świeżych produktów. 

6. W asortymencie sklepiku mogą się również znaleźć artykuły szkolne np. zeszyty, długopisy, 

ołówki, linijki. 

7. Elementem prowadzenia sklepiku szkolnego będzie zachęcanie do zakupu produktów spożyw-

czych o właściwej wartości odżywczej przez ich atrakcyjne ceny; 

8. W sklepiku szkolnym zakazane jest zamieszczanie reklam produktów spożywczych oraz napojów 

o złej jakości zdrowotnej. 

9. Oferent zobowiązuje się zapewnić, aby posiłki sprzedawane w sklepiku szkolnym takie jak: ka-

napki, owoce, warzywa, napoje mleczne, były przygotowywane z produktów świeżych i niemro-

żonych. Niniejsze postanowienie nie znajduje zastosowania w przypadku warzyw i owoców w 

okresie zimowym. 

10. Poza określonym w umowie najmu czynszem z tytułu najmu powierzchni pod sklepik szkolny, 

Oferent ponosi także koszty eksploatacyjne związane z użytkowaniem sklepiku szkolnego, w 

szczególności: opłaty za prąd, wodę, gaz. 

 

 

 § 5 [Oferta] 

 

1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie oferty w  zamkniętej kopercie z napisem „Prze-

targ" w siedzibie Organizatora w Baninie przy ul.  Tuchomskiej 15; 

2.  Oferta powinna zawierać: 

a) imię, nazwisko i adres oferenta, PESEL, lub nazwę albo firmę oraz siedzibę, jeżeli  oferentem 

jest osoba prawna; 

b) w przypadku, gdy oferenta zastępuje inna osoba, winna ona załączyć sporządzone przez no-

tariusza pełnomocnictwo; 

c) w wypadku, gdy oferentem jest osoba prawna, oferent przedkłada oświadczenie  upoważ-

nionych do tego organów o wyrażeniu zgody na najem, jak również stosowny wyciąg z reje-

stru potwierdzający, że jest ona osobą prawną i  wskazujący kto jest upoważniony do jego re-

prezentowania; 

d) datę sporządzenia oferty; 

e) nazwę przedmiotu przetargu; 

f) oferowany czynsz najmu; 

g) warunki i termin płatności; 

h) pisemne oświadczenie oferenta, że zapoznał się z aktualnym stanem prawnym i faktycznym 

nieruchomości, że nie wnosi on jakichkolwiek zastrzeżeń w tym względzie; 



i) pisemne oświadczenie oferenta, że akceptuje bez zastrzeżeń treść projektu umowy najmu, 

która została załączona do niniejszego regulaminu; 

j) do oferty osoby prawnej należy dołączyć odpis aktualny KRS (tj. wypis z ostatnich 3 

 miesięcy), a do oferty przedsiębiorcy - odpis zaświadczenia z ewidencji działalności 

  gospodarczej; 

3. Oferta oraz wszystkie zobowiązania i oświadczenia muszą być podpisane przez osoby upoważnio-

ne do reprezentacji oferenta i uwidocznione w aktualnym odpisie KRS lub innego właściwego reje-

stru. 

4. Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od dnia otwarcia ofert. 

5. Przed upływem terminu składania ofert każdy oferent może złożyć ofertę zamienną lub wycofać 

ofertę . Powiadomienie o zmianie lub wycofaniu oferty powinno być złożone na piśmie, koperty 

powinny być dodatkowo opatrzone napisami „Zmiana oferty" lub „ Wycofanie oferty"; 

6. Po upływie terminu składania ofert, żadna oferta nie może być zmieniona. 

 

 

§ 6 [Opis sposobu przygotowania oraz postać oferty] 

 

1. Oferta musi zawierać następujące dokumenty: 

a) wypełniony formularz ofertowy /druk w załączeniu/; 

b) dokumenty uwiarygodniające Oferenta stosownie do § 8 niniejszego regulaminu; 

c) wymagane dokumenty określone w § 8  ust. 2 niniejszego regulaminu; 

d) propozycję dotyczącą wysokości czynszu za okresy miesięczne z tytułu najmu; 

e) propozycję asortymentu oferowanego w sklepiku szkolnym. 

2. Oferenci zobowiązani są przedstawić ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym 

regulaminie. 

3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby 

uprawnione/ do występowania w imieniu Oferenta. 

4. Wszystkie strony ofert, w kolejności wskazanej w formularzu ofertowym, powinny być spięte. 

Każda strona powinna być opatrzona kolejnym numerem, w prawym górnym rogu strony. Po-

prawki lub zmiany w ofercie powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby 

uprawnionej. 

 

§ 7 [Opakowanie i oznakowanie ofert] 

 

1. Oferty należy składać w nieprzezroczystych i zamkniętych kopertach lub opakowaniach. 

2. Koperta powinna być zaadresowana do Organizatora na adres: 

            Szkoła Podstawowa im. ks. Prałata Józefa Bigusa 

            ul. Tuchomska 15 

            80-297 Banino       

3. Niezależnie od warunków określonych w § 7 ust. 2 Regulaminu, Oferta winna być oznakowana w 

następujący sposób: „Prowadzenie sklepiku szkolnego w Szkole Podstawowej im.  ks.  prałata 

Józefa Bigusa w Baninie” , „Nie otwierać przed: 12 lutym 2015”. 

4.  Koperta powinna być ponadto opatrzona nazwą i dokładnym adresem Oferenta. 

 

§ 8 [Warunki wymagane od wykonawców i dokumenty uwiarygodniające] 



 

1. Oferent musi spełniać następujące warunki: 

a) być podmiotem gospodarczym, tj. musi być wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego,  do 

ewidencji działalności gospodarczej i działać na podstawie ustawy o działalności  gospodar-

czej lub Kodeksu Spółek Handlowych, (dopuszczalne oświadczenie o rozpoczęciu działalności 

gospodarczej z dniem zawarcia umowy); 

b) Oferent nie może powierzyć prowadzenia sklepiku innemu podmiotowi bez zgody Organiza-

tora; 

c) Oferent powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią; 

d) dodatkowym atutem będzie fakt prowadzenia wcześniej podobnej działalności  lub posiada-

nie kierunkowego wykształcenia, w przypadku  współpracy z placówkami oświatowymi – list 

referencyjny  

2. Oferent zobowiązany jest dostarczyć jako załącznik do ofert następujące dokumenty  

potwierdzające spełnienie w/w warunków: 

a) oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej zgodnej z profilem działalności objętej 

postępowaniem lub oświadczenie, iż rozpocznie prowadzenie takiej działalności z chwilą 

podpisania umowy, 

b) oświadczenie o nie zaleganiu z opłatami w ZUS i Urzędzie Skarbowym 

c) zaświadczenie o niekaralności; 

7. Dokumenty, o których mowa mogą być przedstawione w formie oryginału albo poświadczonych 

za zgodność z oryginałem kserokopii. Brak któregokolwiek z wymienionych wyżej dokumentów 

spowoduje odrzucenie oferty. 

 

 

 

§ 9 [Kryteria oceny oferty] 

 

1. Oferta, która uzyska największą ilość punktów w drodze rozpoznania zgłoszeń zwycięży przetarg. 

2. Punkty określone w ust. 1 zostaną przyznane na podstawie następujących kryteriów: 

a) propozycję wysokości czynszu brutto za okresy miesięczne (do uzyskania maksymalnie 3 

punkty); 

b) propozycja asortymentu sklepiku szkolnego ze szczególną uwagą na kategorię produktów 

„zdrowej żywności” (do uzyskania maksymalnie 4 punkty); 

c) nieposzlakowana opinia Oferenta udokumentowana referencjami z poprzedniego miejsca 

świadczenia podobnych usług (do uzyskania maksymalnie 2 punkty); 

d) propozycja dodatkowego, pomysłowego rozwiązania pracy sklepiku szkolnego, które 

usprawni funkcjonowanie szkoły (do uzyskania maksymalnie 2 punkty). 

 

§ 10 [Termin i miejsce składania ofert]  

 

1. Oferty muszą być złożone na adres podany w ogłoszeniu o przetargu nie później niż do dnia 12 

lutego 2015. do godz. 13.00. (decyduje data wpływu) 

2. Oferty złożone po wyżej podanym terminie będą zwrócone oferentowi bez rozpatrzenia i bez 

otwierania. Potwierdzeniem złożenia oferty będzie oznakowanie jej podczas składania w sekreta-

riacie szkoły, polegające na odnotowaniu na kopercie terminu jej złożenia (dzień, godzina). 



 

§ 11 [Tryb udzielania wyjaśnień warunków przetargu] 

 

1. Każdy Oferent ma prawo zwrócić się do Organizatora o wyjaśnienie treści sporządzonych przez 

Organizatora dokumentów przetargowych w terminie nie później niż 7 dni przed upływem termi-

nu składania ofert. Pytania oferentów oraz odpowiedzi Organizatora muszą być sformułowane na 

piśmie w formie listu lub wiadomości e-mail. 

2. Nie przewiduje się zorganizowanego spotkania z Oferentami. Wizji lokalnej dokona  

 Oferent indywidualnie, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu z Organizatorem. 

3. Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Oferentami – jest Dyrektor Szkoły - Organizatora. 

 

§ 12 [Miejsce, termin i tryb otwarcia ofert, informacje na temat Oferenta] 

 

1. Komisyjne otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 12 lutego. o godz.13.30 w gabinecie dyrektora 

szkoły - Organizatora. Otwarcie ofert jest jawne. 

2. Po otwarciu każdej koperty zostanie podana do wiadomości zebranych nazwa Oferenta wraz z 

proponowaną ceną za wynajem; 

3. Formalną przyczyną nieważności oferty będzie wystąpienie choćby jednego z poniższych uchy-

bień: 

a) oferta wpłynęła od wykonawcy, który nie może brać udziału w postępowaniu; 

b) nie została zachowana prawidłowa forma ofert; 

c) oferta została złożona po terminie składania ofert; 

d) oferty, które nadeszły pocztą w kopertach uszkodzonych lub nie zamkniętych będą traktowa-

ne jako odtajnione i zwrócone Oferentom bez rozpatrzenia; 

e) brak któregokolwiek z obowiązkowych dokumentów wymienionych w niniejszym regulaminie 

jako wymaganych składników oferty. 

4. Po otwarciu ofert Organizator zastrzega sobie prawo wezwania Oferenta do złożenia ewentual-

nych dodatkowych wyjaśnień odnośnie złożonych ofert. Oferenci pozostają związani złożoną przez 

siebie ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

 

§ 13 [Tryb ogłoszenia wyników w przetargu, tryb zawarcia umowy] 

 

1. Wyboru oferenta dokona komisja przetargowa powołana przez Organizatora. 

2. Komisja dokona analizy złożonych ofert, wspólnie dokonując punktacji zgodnie z ustalonymi w 

regulaminie kryteriami i wybierze ofertę, która otrzyma największą liczbę punktów. 

3. Wyniki przetargu zostaną ogłoszone niezwłocznie po jego zakończeniu przez wywieszenie na tabli-

cy ogłoszeń Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora wskazując firmę (nazwę i jej 

siedzibę), której ofertę wybrano – oraz czynsz najmu. 

4. W terminie wskazanym w piśmie akceptującym, wybrany Oferent powinien przybyć we wskazane 

przez Organizatora miejsce w celu podpisania umowy.  

5. W przypadku rezygnacji z prowadzenia sklepiku szkolnego przez wybranego Oferenta po przepro-

wadzeniu postępowania przetargowego, a przed podpisaniem umowy, zwycięski Oferent zobo-

wiązuje się do zapłaty na rzecz Organizatora kary umownej w wysokości 10.000 złotych w terminie 

7 dni od doręczenia wezwania do zapłaty. 

 



 

Zatwierdzono dnia : 23 stycznia 2015r 

DYREKTOR 

Szkoły Podstawowej im. ks. Prałata Józefa Bigusa 

 

Załączniki Warunków Przetargu: 

1. Wzór oferty 

2. Projekt umowy 

 


