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Zał. nr 1 
do Zarządzenia  Dyrektora 

ZS w Byczynie Nr 3/07/2022 
z dnia 1 lipca 2022 r. 

 

      REGULAMIN KONKURSU OFERT 

              NA WYNAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO 

w CELU PROWADZENIA SKLEPIKU SZKOLNEGO  

w ZESPOLE SZKÓŁ w BYCZYNIE  

 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Uczestnicy konkursu: 

1) Organizator konkursu: Zespół Szkół  w Byczynie ul. Borkowska 3, 

2) Oferent: Podmiot, który złożył ofertę w niniejszym konkursie. 

2. Informacje techniczne  związane z przedmiotem konkursu można uzyskać                    

pod numerem telefonu 77/4135148. Obiekt, który jest przedmiotem konkursu można 

oglądać, po wcześniejszym,  telefonicznym uzgodnieniu terminu wizyty z Dyrektorem 

Zespołu szkół w Byczynie. 

3. Wszystkie koszty związane z przygotowaniem i sporządzeniem oferty ponosi Oferent. 

4. Konkurs prowadzony jest na podstawie  regulaminu konkursu ofert na wynajem lokalu 

użytkowego w celu prowadzenia sklepiku szkolnego.  

5. Dyrektor Zespołu Szkół w Byczynie powołał Komisję do przeprowadzenia konkursu 

ofert na wynajem lokalu użytkowego w siedzibie szkoły – Byczyna ul. Borkowska 3, 

dla prowadzenia sklepiku szkolnego, zwaną dalej „Komisją”. 

6. Do konkursu ofert nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

7. Konkurs ogłoszono na stronie internetowej: www.zsbyczyna.com 

8. Dyrektor szkoły zastrzega sobie prawo do unieważnienia postepowania konkursowego                           

w każdym czasie bez podania przyczyny. Wybór oferty nie jest równoznaczny                                  

z obowiązkiem podpisania umowy ze stroną. 

§ 2 

PRZEDMIOT KONKURSU 

 

1. Przedmiotem konkursu jest najem, na okres od 1 września 2022 do 30 czerwca 

2022 r., wyodrębnionej części budynku położonego przy ul. Borkowskiej 3,                           

o powierzchni 18,2 m²,  z przeznaczeniem na prowadzenie sklepiku szkolnego dla 

uczniów oraz gości Zespołu Szkół w Byczynie.    

2. Oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, po zawarciu umowy 

staje się Najemcą, a Organizator konkursu – Wynajmującym.  

3. Wynajmujący przekaże Najemcy przedmiot najmu, po podpisaniu umowy. 
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4. Lokal nie jest wyposażony w urządzenia i akcesoria niezbędne do prowadzenia 

działalności,  Najemca wyposaży przedmiot najmu  na własny koszt w zakresie 

niezbędnym do prowadzenia działalności sklepiku. 

5. Najemca nie może, bez pisemnej zgody Wynajmującego, zmienić przeznaczenia 

lokalu ani dokonywać trwałych przeróbek i adaptacji.  

6.  Najemca nie może, bez pisemnej zgody Wynajmującego, oddać osobie trzeciej 

lokalu użytkowego lub jego części do używania.  

§ 3 

DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA 

1.  Najemca będzie prowadzić swoją działalność biorąc pod uwagę potrzeby 

Wynajmującego, dostosowując dni i godziny otwarcia sklepiku szkolnego do czasu 

pracy Zespołu Szkół w Byczynie   (od poniedziałku do piątku od godz. 7:30 do16:00).  

2. Zaopatrzenie sklepiku szkolnego  odbywać się będzie w dni robocze, gwarantując 

ciągłość sprzedaży. 

3. Obsługa klientów zorganizowana będzie w systemie obsługowym. 

4. W sklepiku szkolnym, prowadzona będzie sprzedaż: 

- zestawów śniadaniowych; 

- posiłków zimnych (sałatki, kanapki różnych rodzajów i wielkości); 

- produktów mleczarskich (kefir, jogurt, mleko, serki, twarożki); 

- pieczywa;  

- napojów zimnych (soki, woda mineralna, napoje gazowane) i gorących (kawa, herbata, 

czekolada). 

Ceny wyżej wymienionych produktów nie powinny znacząco odbiegać od cen rynkowych. 

§ 4 

WARUNKI  UDZIAŁU  W KONKURSIE 

1. Oferty w konkursie mogą składać podmioty, które posiadają uprawnienia do 

wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają 

obowiązek posiadania takich uprawnień. 

§ 5 

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I SKŁADANIA OFERT 

1. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. 

2. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie. 

Kopertę należy zaadresować i opisać według poniższego wzoru: 
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Zespół Szkół w Byczynie ul. Borkowska 3; 46-220 Byczyna 

 
„Oferta  na wynajem sklepiku szkolnego” 

 
             Ofertę należy również opatrzyć dokładną nazwą i adresem Najemcy. 
 
 

3. Oferta powinna zawierać: 

1) wypełniony i podpisany formularz ofertowy w języku polskim (zawierający 

propozycję wysokości czynszu. Wzór formularza ofertowego zawiera załącznik do 

Regulaminu); 

2) kopert nie oznakowane wg §5 ust.2 nie będą brane pod uwagę i zostaną 

zwrócone Oferentowi.  

4. Miejsce składania ofert:  
             Zespół Szkół w Byczynie ul. Borkowska 3; 46-220 Byczyna (sekretariat)    

5. Ofertę należy złożyć w terminie do 29 lipca 2022 r. do godz. 10.00 

6. Oferty, które wpłyną do Organizatora po terminie, określonym w ust. 5, nie będą 

oceniane i zostaną zwrócone nadawcy .  

7. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi 29 lipca 2022 r. o godz. 11:00 w siedzibie Zespołu   

Szkół ul. Borkowska 3 w Byczynie. 

§ 6 

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ORGANIZATOR BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 

WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ 

SPOSOBU OCENY OFERT 

1. Kryteria oceny ofert: 

1) Jako kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej przyjmuje się: 

a) kryterium najkorzystniejszej oferty finansowej za wynajem sklepiku; 

b) atrakcyjny cenowo i jakościowo asortyment oferowany w sklepiku. 

2.  Wybór oferty najkorzystniejszej  

        Komisja dokona wyboru oferty najkorzystniejszej lub stwierdzi, ze nie wybiera żadnej ze         

złożonych ofert. 

§ 7 

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Konkurs uznaje się za ważny, jeżeli wpłynie co najmniej jedna oferta spełniająca warunki 

określone w Regulaminie.  

2. Konkurs przeprowadza Komisja.  

3. Pracą Komisji kieruje jej przewodniczący.  

4. Z przebiegu postępowania sekretarz Komisji sporządzi protokół.  



4 

 

5. Protokół podpisany przez przewodniczącego i  członków Komisji przewodniczący Komisji 

przedłoży  Dyrektorowi Zespołu Szkół w Byczynie. 

6. Zamawiający niezwłocznie doręczy wybranemu Wykonawcy zawiadomienie o wyborze 

jego oferty. W powiadomieniu zostanie określone miejsce i termin zawarcia umowy.                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje dodatkowe: 

1) sklepik szkolny – dostęp do bieżącej wody,  śmietnika szkolnego, kanalizacji, obiekt 

monitorowany, energia elektryczna, CO;  

2) liczba uczniów w szkole – 200; 

3) opłata za sklepik szkolny - płatne po wystawieniu faktury; 

4) podatek od nieruchomości za cześć zajmowaną przez sklepik; 

5) opłata za energię elektryczną wg wskazań licznika jeden raz na kwartał;  

6) możliwość oględzin obiektu przez zainteresowanych od poniedziałku do piątku po 

wcześniejszym umówieniu się z Dyrektorem szkoły.    

 

 

 
 
 


