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Dyrektor VII Liceum Og6lnoksztatrcqcego im. Naucrycieli Tajnego Nauczania
w Biatymstoku oglasza pisemny przet^rgna najem pomieszczenia uZytkowego na
sklepik szkolny o powierzchni 1"3,45 m2

sr
Oznaczenie nieruchomoSci

l. PoloZenie: ul. WierzbowaT, 15-743 Biatystok;
2, Pomieszczenie znajduje sig w budynku szkoty nalpigtrze. Pomieszczenie przeznaczone jest na

prowadzenie sklepiku szkolnego.

sr
Warunki wynajmu

1. Przedmiotem najmu jest powierzchnia u4rtkowa 13,45 m2 zprzezflaczerliem na sklepik szkolny.
2, Okres wynajmu: 7 dni od otrzymania przez Zamawiaj4cego zgody Prezydenta Miasta

Bialegostoku na zawarcie umowy najmu a zakoirczy sig z dniem 30.06.2025 r.
3. Cena wywolawczaza wynajem wynosi 1200,00 + 23 %VAT miesigcznie.

4. Wylicytowanaw przetargu kwota miesigcznego czynszu bgdzie obowi4zywalaw calymokresie
najmu, z wylqczeniem okresu od 0l lipca do 31 sierpnia ka2dego roku, w kt6rym czynsz

zostanie ustalony w wysokoSci 10% obowiqzujqcej stawki netto * 23%VAT.
5. Termin platnoSci crynszu ustala sig miesigcznie z 96ry do 25-tego dnia kaZdego miesi4ca.
6. Stawki czynszu podlegaj4 corocznej waloryzacji o Srednioroczny wskafinik wzrostu cen

towar6w i uslug ogloszony przezPrezesa Gl6wnego Urzgdu Statystycznego.

7. Pomieszczenie mo2e byd przeznaczone wyl4cznie na prowadzenie sklepiku.

8. W cenie czynszu zawarte s4 koszty zwi4zane z eksploatacj4 przedmiotu najmu: energii
elektrycznej, woda, Scieki oraz centralne ogrzewanie.

9. Najemcg bgdzie obowi4zywal zakazsprzedawaniaarlykul6w zagrailajqcych zdrowiu lub 2yciu
uczni6w:

o produkty musz? spelnia6 wymogi Rozporzqdzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca
2016r. w sprawie grup 6rodk6w spoZywczychprzeznaczonych dosprzedairy dzieciom
imlodzieLry w jednostkach systemu oSwiaty,

o utrzymania czystoSci i porz4dku na terenie sklepiku orazw bezpoSrednim jego
s4siedztwie,

o Prowadzenie dzialalnoSci zgodnie zprzepisami: BHP,PPOZ i SANEPIDU.
10. Umowa zostanie podpisana na okres 3 lat od momentu zawarciaumowy.

$m
Termin i warunki przetargu

1. Warunkiem uczestnictwaw przetargu jest wplacenie do 29.09.2022 r. do godz.12:00 wadium
w wysokoSci 4400,00,00 zl na konto Wynajmuj4cego Nr 67 1240 1154 1111 0010 6524
9715
Z dopiskiem ,,wplatawadium na sklepik szkolny",

2. Wadium przetargowe zwraca sig niezwlocznie po odwolaniu lub zamknigciu przetargu.
Wadium wplacone przez uczestnika, kt6ry .vqtgral przetarg, zalicza sig na poczet kaucji.

3. Oferent bior4cy udzial w przetargu zobowi4zuje sig do zawarcia umowy na warunkach
zawafich w projekcie umowy o wynajem.



4. Przed przyst4pieniem do sporz4dzenia oferty Oferent winien dokona6 wizji lokalnej
pomieszczeri bgd4cych przedmiotem najmu.

5. Oferent moi,e zlofi| tylko jedn4 ofertg dotycz4c4przedmiotu najmu. Zloilenie przezOfercnta
wigcej ni2jednej oferty skutkowa6 bgdzie odrzuceniem wszystkich zloilonychprzez niego ofert.

6. Oferent moZe wprowadzil zmiany lub wycofad zloLon1 ofertg przed uptywem terminu
skladania ofert.

7. Oferta powinna zawieral nastgpuj4ce dane:

a. imig i nazwisko, adres, Nr PESEL, nazwg fi*y, siedzibg, Nr NIP,
b. pisemne oSwiadczenie o zapoznaniu sig z regulaminem przetargu, warunkamiprzetargu

zawartymi w ogloszeniu, warunkami umowy najmu oraz o przyjgciu
ich bez zastrzeieh,

c. pisemne o6wiadczenie Oferenta, o tym 2e znany jest mu stan techniczny lokalu lub
nieruchomoSci oraz 2e jest Swiadomy, i2 na najemcy lub dzierilawcy ci4zy obowi4zek
uzyskania opinii, zez-tvolefi lub decyzji stosownych organ6w w przedmiocie

mo2liwoSci przeprowad zenia zamierzonej dzialalno6ci.

8. Oferta musi by6 podpisana przez osobg upowaznion4 do reprezentowania podmiotu
prrystgpuj4cego do przetargu.

9. Oferly naleLy sklada6 w sekretariacie szkoly, w nieprzezrocrystych, zamknigtych kopertach
z napisem :

,Przetarg na wynajem powierzchni na sklepik szkolny w VII Liceum Ogtilnoksztalcgcym im.
Nauczycieli tajnego Nauczania w Bialymstoku, Nie otwiera{ do 30,09.2022 do godn 12:00"

10. Oferty zloione po terminie skladania ofert zostan4 zwr6cone bez otwierania.
11. Otwarcie ofert odbgdzie sig 30.09.2022r. o godz.13:00 w gabinecie dyrektora szkoly.
12. Umowa z dotychczasowym Najemc4 skoriczyla sig.

13. W przypadku zloLenia oferty przez dotychczasowego najemcg, poniewa2 lqczny okres najmu
przedmiotowego lokalu wynosi powy2ej 3 lat, dotychczasowy najemca lokalu uzytkowego
posiada pierwszeristwo przed podmiotem wylonionym w trybie przetargu, o ile nie posiada
zalegloSci czynszowych.

14. Prawo pierwszeristwa polega na tym, 2e dotychczasowy najemca, kt6ry zloLyl ofertg spetrniaj4c4

warunki przetargl lecz nie zaproponowa\najwyhszej stawki czyrrszu, otrzymuje informacjg od

organizatoru przetargu o najwy2szej stawce zaproponowanej w ofercie spelniaj4cej warunki
przetargu i w terminie 5 dni od dnia powiadomienia o przysluguj4cym mu uprawnieniu mo2e

zloiry| organizatorowi przetargu oSwiadczenie o przyjgciu wskazanej stawki jako wlasnej.
JeZeli dotychczasowy najemca zloLy o{wiadczenie o przyjgciu wskazanej stawki, to organizator
przetargtt dokonuj4c oceny ofert prryjmuje tg ofertg jako najwyilej ocenion4 w kryterium

,rcena".
I 5 . Za naj korrystniej sz4 ofertg bgdzie oznana oferta z najwy 2sz4 cen4.

16. VII Liceum Og6lnoksztalcqce im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Bialymstoku zastrzega

sobie prawo zamknigcia przetargu bez wybrania kt6rejkolwiek z ofert.
17. Oryanizator przetargu odrzuci ofertg, jeZeli:

a. zostala zloLona po wyznaczonym terminie, w niewla6ciwym miejscu lub zostala

podpisana przez osobg nie upowa2nion4 do reprezentowania Oferenta;
b. uczestnik przetargl nie zaoferowal co najmniej ceny wywolawczej.

18. Oferent zostanie niezwlocznie poinformowany o odrzuceniu oferty.

Formularz oferty, wz6r umowy najmu, oSwiadczenie, klauzula RODO oraz regulamin
przetargudo pobrania ze strony internetowej https://loT.bialystok.pl/

vlr
im.

DYT{E


