
ZAPYTANIE OFERTOWE 

  

W związku z realizacją działań statutowych Szkoła Podstawowa w Zamieniu, zaprasza do 

złożenia oferty na wynajem lokalu użytkowego przeznaczonego na sklepik szkolny. 

Ogłoszenie wraz załącznikami dostępne jest w siedzibie Szkoły Podstawowej w Zamieniu, na 

tablicy ogłoszeń koło sekretariatu szkoły I piętro i na stronie internetowej 

szkoły www.spzamienie.edu.pl  

 

I. ZAMAWIAJĄCY  

 

Gmina Lesznowola; ul. Gminna 60; 05-506 Lesznowola NIP 123 122 03 34 

reprezentowana przez Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zamieniu ul. Waniliowa 7; 05-500 Zamienie 

– Michała Dolińskiego – na podstawie Pełnomocnictwa wydanego przez Wójta Gminy Lesznowola nr 

SPO.0052.61.2021 z dnia 23.08.2021 r. 

 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Określenie przedmiotu zamówienia:  

1. Wynajem lokalu użytkowego, przeznaczonego na sklepik szkolny, będącego częścią 

budynku Szkoły Podstawowej w Zamieniu, ul. Waniliowa 7 o łącznej powierzchni 

19,88 m 2 (sklepik 12.39 m 2  + zaplecze7,49 m 2 ) znajdujący się na 1 piętrze w budynku 

szkoły. 

2. Minimalna wywoławcza wysokość miesięcznego czynszu najmu wynosi 550,00 złotych netto. 

3. Czynsz, o którym mowa w punkcie 2 obejmuje koszty mediów tj. wody i ścieków, 

energii elektrycznej, oraz podatek od nieruchomości, a także korzystanie z toalety. 

4. Przed przystąpieniem do składania ofert należy zapoznać się z tekstem umowy najmu, 

który nie podlega negocjacjom. 

5. Integralną częścią niniejszego ogłoszenia jest wzór umowy najmu lokalu użytkowego. 

6. Oferta powinna zawierać oferowaną wysokość miesięcznego czynszu netto najmu oraz 

oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami umowy. 

III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 

Umowa zostanie zawarta na czas określony: 

Od dnia 01.09.2022 r. - do 31.06.2025 r.  

 

IV. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT: 

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na 

adres:  administracja@spzamienie.edu.pl, pocztą na adres: Szkoła Podstawowa w Zamieniu; ul. 

Waniliowa 7; 05-500 Zamienie, za pośrednictwem kuriera lub też dostarczona osobiście na 

powyższy adres z dopiskiem: „Oferta na wynajem lokalu użytkowego przeznaczonego na 

sklepik szkolny w Szkole Podstawowej w Zamieniu” 

2. Termin składania ofert  do dnia 04 lipca 2022 r . godz. 10:00 

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05 lipca 2020 r. o godz. 10:00 w gabinecie Dyrektora Szkoły 

Podstawowej w Zamieniu. 

4. Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest Kierownik gospodarczy Szkoły 

Podstawowej w Zamieniu. 

5. Z pomieszczeniem będącym przedmiotem wynajmu, można się zapoznać po 

wcześniejszym uzgodnieniu terminu z dyrektorem szkoły do dnia poprzedzającego 

ostateczny termin składania ofert. 

 

http://www.spzamienie.edu.pl/


6. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

7. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 

8. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert. 

9. Oferta aby była uznana za ważną  musi: 

a) zostać  złożona na obowiązującym formularzu (Załącznik nr 2), 

b) zawierać proponowaną stawkę netto i brutto za wynajem lokalu, 

c) oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami umowy (Załącznik nr 1), 

d) wyłoniony kandydat przed zawarciem umowy dostarczy  kserokopię wpisu do 

ewidencji działalności gospodarczej lub nr KRS. 

V. OCENA OFERT 

1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 

- wysokość stawki czynszu netto – 100% 

 

2. Oferta z najwyższą stawką zostanie uznana za najkorzystniejszą. 

3. W przypadku złożenia ofert z taką samą stawką czynszu za wynajem, do wyboru Najemcy,  

będzie brany pod uwagę opis dotyczącego planowanej działalności w szkole, zawarty w Formularzu 

ofertowym. 

4. Rozstrzygnięcie ofert jest ważne, jeśli wpłynie co najmniej jedna oferta spełniająca warunki, 

a zaoferowany czynsz najmu pomieszczenia będzie wyższy od podanej stawki wywoławczej  

VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

1. Wyniki ogłoszone zostaną niezwłocznie po zakończeniu pracy komisji poprzez umieszczenie 

ich na tablicy informacyjnej w szkole i na stronie internetowej szkoły. 

2. Oferent, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do zawarcia umowy według 

wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do ogłoszenia, w terminie wskazanym przez Dyrektora 

szkoły. 

3. Jeżeli oferent, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy , wówczas 

wybrana zostanie najkorzystniejsza z pozostałych ofert. 

4. Wynajmujący zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia składania ofert bez 

podania przyczyn i wybrania którejkolwiek z ofert. 

5. Wynajmujący zastrzega sobie prawo podwyższenia czynszu w przypadku wzrostu cen za 

media i podatku od nieruchomości. 

6. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wybranego Oferenta  do dnia 

12 lipca 2022 r. 

 

 

 

 

 

 

 


