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oGr-,oszENIE o *RZETARGU

Dyrektor I Liceum Og6lnoksztalcqcego im. Adama Mickiewicza
w Bialymstoku ul. Brukowa 2

oglasza przetarg pisemny na wynajem powierzchni uZytkowej wynosz4cej 25 m',
z przeznaczeniem na punkt malej gastronomii - sklepik szkolny w budynku
I Liceum Og6lnoksztalc4cego im. Adama Mickiewicza w Bialymstoku ul. Brukowa 2,

15 - 889 Bialystok.

$ 1 Oznaczenie nieruchomoSci
1. Lokalizacja: budynek I Liceum Og6lnoksztalc4cego im. Adama Mickiewicza

w Bialymstoku ul. Brukowa 2, 15-889 Bialystok
2. Pomieszczenie znajduje sig w budynku szkoly w piwnicy i jest przeznaczone na punkt

malej gastronomii - prowadzenie sklepiku szkolnego.

$ 2 Warunki umowy najmu

1. Przedmiot najmu - pomieszczenie25 m2 zprzeznaczeniem na sklepik szkolny.
2. Okres trwania najmu 3lata, tj. 01 .01.2023 r. do 31.12.2025 r.
3. Przedmiotem przetargu jest cena czynszu netto plus obowi4zujqca stawka YAT za

naj em powierzchni uzytkowej.
4. Cena wywolawcza za miesigczny czynsz wynosi 1300,00 zl netto + 299,0021 (23o/o

VAT) = 1599,00 zl. Wylicytowana w przetargu kwota miesigcznego czynszu bgdzie

obowi4zywala od.wrzeSnia do korica czerwca ka2dego roku. W okresie wakacyjnym
(lipiec, sierpieri) czynsz wynosi l0 % wylicytowanej stawki.

5. Cena czyrtszrL zawiera oplaty z tytulu eksploatacji przedmiotu najmu (woda,

kanalizacja, energia elektryczna i centralne o grzewanie).

6. Stawka czynszupodlega corocznej waloryzacji o Srednioroczny wskaZnik wzrostu cen

towar6w i uslug ogloszony przez Prezesa Gl6wnego Urzgdu Statystycznego.
7 . Po wynajgciu od szkoly w/w powierzchni oferent zobowiqzarry bgdzie do:

- prowadzenia dzialalnoSci handlowej zgodnie zprzepisami bhp, ppoz, sanepidu,

- oferowanie asortymentu, kt6ry nie moze zagraZa| zdrowiu i2yciluczni6w, powinien
on obejmowai zdrow4 2ywnoS6, m.in. soki naturalne, wodg mineralnq batony
i ciastka zbohowe, czekoladg pelnowartoSciow4, owoce suszone.

8. Najemca zobowi4zany bgdzie do ponoszenia wszelkich koszt6w zwiqzanych
z montahem, konserwacjq, utrzymaniem i naprawq, a po zakonczeniu najmu
demontazem wykorzystywanych urzqdzeh oraz usunigcia wszelkich zniszczen
powstalych podczas trwania umowy.

$ 3 Warunki przetargu

1. Oferent sklada ofertg na druku ,,Formularz ofertowy" stanowi4cym zalqcznik
do Re gulaminu zamies zczorte go na stronie https : //ilo.pli.

2. Warunkiem uczestnictwaw przetargu jest wplacenie wadium w wysokoSci trzykrotnej
wysokoSci czynszu netto, tj. 3900,00 zl na konto 26 1240 ll54 111l 0010 5990 3425

do dnia 06.12.2022r. oraz przedlohenie dowodu wplatynajp62niejdo 07.12.2022r.
do godz. I 1.00.

3. Wadium przetargowe zwracasig niezwlocznie po odwolaniu lub zamknigciu przetargu,
nie p62niej jednak ni?przed uplywem 2l dni od odwolania lub zamknigcia przetargu.



4. Wadium przetargowe wplacone przez uczestnika przetargu, kt6ry wygral przetarg,
zalicza sig na poczetkaucji lub czynszu i oplat dodatkowych.

5. Oferty w formie pisemnej, w nieprzezroczystych zamknigtych kopertach nie
identyfikuj4cych oferenta z napisem ,,Przetargna wynajem powierzchni uZytkowej na
punkt malej gastronomii - sklepik szkolny w budynku I Liceum Og6lnoksztalc4cego
im. Adama Mickiewicza w Bialymstoku ul. Brukowa 2, 15 - 889 Bialystok" nale?y
skladadwterminiedo 07.12.2022 r. do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiaj4cego tj.
I Liceum Og6lnoksztalcqce im. Adama Mickiewiczaw Bialymstoku, ul. Brukowa 2 -
sekretariat.

6. Otwarcie ofert nast4pi w dniu 07.12.2022 r. o godz. 11 w siedzibie I Liceum
Og6lnoksztalc4cego im. Adama Mickiewiczaw Bialymstoku ul. Brukowa 2 .

7. Przetarg wygrywa oferuj4cy najwylszq miesigczn4 stawkg czynszu netto za najem
powierzchni.

8. W przypadkts zlohenia oferty przez dotychczasowego najemcg, kt6rego l4czny okres
najmuprzedmiotowego lokaluwynosi 3lata, posiadapierwszefstwo przed podmiotem
wylonionym w trybie przetargu, o ile nie posiada zalegloSci czynszowych wobec
wynajmuj4cego.

9. Prawo pierwszeristwa polega na tym, 2e dotychczasowy najemca, ktory zloLyl ofertg
spetniaj4c4 warunki przetargu lecz nie zaproponowal najwyzszej stawki czynszu,
otrzymuje informacjg od organizatoraprzetargu o najwyhszej stawce zaproponowanej
w ofercie spelniajqcej warunki przetargu i w terminie 5 dni od dnia powiadomienia
o przysluguj4cym mu uprawnieniu mohe zloZyt, organizatorowi przetargu
oSwiadczenie o przyjEciu wskazanej stawki jako wlasnej. Jezeli dotychczasowy
najemca z\oLy oSwiadczenie o przyjgciu wskazanej stawki, to organizator przetargu
dokonujqc oceny ofert przyjmuje tg ofertg jako najv,ryzej ocenion4 w kryterium ,,cena".

10. Niedopuszczalnejest zmiana w ofertach ju|zlohonych.
I 1. Nie dopuszcza sig skladania ofert czgSciowych.

12. Wygrywajqcy przetarg zobowiqzarryjest do zawarcta umowy najmu w terminie 7 dni
od daty powiadomienia podmiotu wylonionego, po uzyskaniu zgody Prezydenta

Miasta Bialegostoku.przezorganizatoraprzetargu,.W przypadku niepodpisania umowy
z pr zy czy n niezaleLnych o d or ganizator a pr zetar gu wpl ac one wad i um pr zep ada.

1 3 . Umowa zostanie zawarta na czas okreSlony, tj . od 0l .01 .2023 r. do 3 | .12.2025 r .

14. Pomieszczenieprzeznaczonenasklepik moZnaogl4da6w dni robocze w godzinach
od 9"o do 14oo.

15. Organizator przetargu odrzuci ofertg, jeheli:

- zo stala z\ohota po W znaczony rn terminie,
- zostaN.apodpisana przez osobg nieupowa'Znion4 do reprezentowania Oferenta,
- oferta nie zawiera danych, o kt6rych mowa w zalqczniku Nr 1" Formularz ofertowy"
albo dane te s4 niekompletne lub nieczytelne,
- ucze.stnik przetargu nie zaoferowal co najmniej ceny wywoNawczej.

16. Do przetargu nie mog4 przystQpowad podmioty zalegajqce z oplatami wobec gminy
Miasto Bialystok.

T7. Szczeg6lowych informacji udziela p. Marek Tuchliriski -tel.857424773.
18. Wz6r oferty, wz6r umowy najmu oraz regulamin przetargu mozna pobra6 ze strony

internetowej I Liceum Og6lnoksztalc4cego im. Adama MickiewiczawBialymstoku
https://ilo.pl/.
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19. Zastrzega sig prawo do odwolania lub zmiarry oferty przetargowej oruz uniewaZnienia

pr zetar gu bez po dani a pr zy czy n.
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