
ZAPYTANIE OFERTOWE 

 z dnia 01 lipca  2019r. 

Szkoła Podstawowa nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów                  

w Chrzanowie, ul. Pogorska 8c, 32-500 Chrzanów, zwana dalej Wynajmującym zaprasza 

do składania ofert na najem lokalu użytkowego z przeznaczeniem na prowadzenie 

działalności handlowo – usługowej: stołówki szkolnej  dla uczniów wraz z zapewnieniem 

całodziennego wyżywienia dla dzieci uczęszczających  do  oddziałów przedszkolnych. 

I. Opis przedmiotu najmu 

1. Lokal użytkowy znajdujący się na parterze Szkoły Podstawowej nr 8 z Oddziałami 

Integracyjnymi im. Szarych Szeregów w Chrzanowie, ul. Pogorska 8c, 32-500 

Chrzanów o łącznej powierzchni 186,30  m2 , na który składa się: 

 

Nazwa i symbol pomieszczenia  
Metraż do naliczania 

kosztów CO ( m2) 

Metraż do naliczania 

czynszu ( m2)  

 
DII.9 Spiżarnia 0 7,20 
DII.10 kuchnia 53,4 

 

53,4 

 
DII.11 rozdzielnia posiłków 14,6 14,6 
DII.12 pom. gospodarcze 0 0 
DII.13 zmywalnia 0 13,2 
DII.14 chłodnia 0 11,5 
DII.15 korytarz 0 19,9 
DII.16 obieralnia 11,3 11,3 
DII.17 obieralnia 11,6 11,6 
DII.18 magazyn produktów 14,0 14,0 
DII.20 pom. gospodarcze 0 1,6 
DII.21 dźwig towarowy ( nieczynny) 0 0 
DII.22 wejście- klatka schod. (wspólne) 0 0 
DII.23 szatnia 9,0 9,0 
DII.24 korytarz 12,0 12,0 
DII.25 WC 0 0 
DII.29 biuro 7,0 7,0 

Razem 132,9 186,3 
 

 

wraz z wyposażeniem kuchni, którego zestawienie zawarte jest w załączniku nr  2                  

do zapytania ofertowego z przeznaczeniem na prowadzenie stołówki szkolnej                      

dla uczniów wraz z zapewnieniem całodziennego wyżywienia dla dzieci 

uczęszczających do oddziałów przedszkolnych. 

2. Lokal użytkowy wyposażony jest w instalacje:  elektryczną, wentylacyjną, wodno-

kanalizacyjną, gazową, centralnego  ogrzewania, c.w.u.. 

3. Sprzątanie lokalu należy do Najemcy. 



4. Najemca zobowiązany jest do złożenia wynajmującemu deklaracji dot. opłat za 

wywóz śmieci. 

Minimalna oferowana kwota czynszu najmu lokalu użytkowego obejmującego koszt 

czynszu,  podatek od nieruchomości  oraz koszty eksploatacyjne (media), za 1 miesiąc 

nie może być niższa niż:  

- czynsz  najmu : zgodnie z Uchwałą Nr XLII/609/09 Rady Miejskiej w Chrzanowie 

z dnia 24.11.2009 r.  w wysokości 1,50 zł netto za 1m 2 tj. 186,30m2  x 1,50 zł = 279,45 

zł  miesięcznie  + 23% Vat  w kwocie 64,27 zł  tj. 343,72 zł   

 

- Podatek od nieruchomości: zgodnie z Uchwałą Nr XXXVI/354/2017  Rady 

Miejskiej w Chrzanowie z dnia 28.11.2017 r.  w wysokości 1,81 zł netto za 1m 2 tj. 

186,30m2  x 1,81zł = 337,20 zł  miesięcznie + 23%Vat  w kwocie 77,56 zł  tj. 414,76 zł   

 

RAZEM : 758,48 zł (siedemset pięćdziesiąt osiem złotych 48/100)   płatny z góry  

do 15 dnia każdego miesiąca na podstawie rachunku wystawionego w pierwszym  

dniu roboczym każdego miesiąca. 

 

- Koszty eksploatacyjne zryczałtowane w wysokości    132,90 m2 x 3,80 zł netto 

=505,02 miesięcznie    + 23% Vat  w kwocie 116,15zł  tj. 621,17 zł                                                 

( sześćset dwadzieścia jeden zł 17/100)  płatne  z góry do 15 dnia każdego miesiąca na 

podstawie rachunku wystawionego w pierwszym dniu roboczym każdego miesiąca. 

 

- Koszty eksploatacyjne pozostałe naliczone zgodnie ze wskazaniami licznika  

załącznik  nr 1  rozliczane według odczytu dokonywanego na koniec każdego miesiąca 

(woda zimna, ścieki, podgrzanie wody, energia elektryczna )  i refakturowane( gaz) , 

płatne w terminie 10 dni po wystawieniu faktury VAT. 

 

5. Ewentualne prace remontowo – odnawiające lokal użytkowy oraz wykorzystywany 

sprzęt Najemca wykona na własny koszt. 

6. Lokal użytkowy można obejrzeć w celu zapoznania się z jego stanem technicznym                       

po telefonicznym uzgodnieniu terminu z dyrektorem Szkoły Podstawowej Nr 8                         

z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów w Chrzanowie  – tel. 32 6233766 

   

II. Składanie ofert oraz wymagania formalno - prawne 

1. Pisemną ofertę na formularzu określonym w zapytaniu ofertowym należy złożyć 

w zamkniętej kopercie opisanej: ,,Oferta na najem lokalu użytkowego  

z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowo – usługowej: stołówki 

szkolnej  dla uczniów wraz z zapewnieniem całodziennego wyżywienia dla dzieci 

uczęszczających do  oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 8                         

z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów w Chrzanowie, ul. Pogorska 

8c, 32-500 Chrzanów w nieprzekraczalnym terminie do 26 lipca 2019r.                         

do godz. 1500    w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi 

im. Szarych Szeregów w Chrzanowie, ul. Pogorska 8c, 32-500 Chrzanów.  

2. Za datę wpływu ofert przesłanych pocztą przyjmuję się datę rzeczywistego 

dostarczenia oferty do sekretariatu szkoły. 

3. Oferty złożone po terminie określonym w punkcie II.1 nie będą rozpatrywane. 



4. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty: 

1) Aktualne, wystawione nie wcześniej niż trzy miesiące przed datą złożenia oferty, 

dokumenty identyfikujące podmiot składający ofertę:  

a) wydruk/kserokopia z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej,  

b) wydruk/kserokopia Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego. 

2) Właściwe zezwolenie niezbędne do prowadzenia działalności w zakresie 

prowadzenia stołówki szkolnej  dla uczniów wraz z zapewnieniem całodziennego 

wyżywienia dla dzieci uczęszczających do  oddziałów przedszkolnych. 

3) Opracowany jadłospis w zakresie oferowanych obiadów  na okres 2 tygodni dla 

uczniów wraz z proponowanym cennikiem. 

4) Opracowany jadłospis na okres 2 tygodni w zakresie całodziennego wyżywienia 

dla dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych wraz z proponowanym 

cennikiem; 

5) Propozycję innych posiłków oferowanych dla uczniów, m.in. śniadań wraz 

z proponowanym cennikiem. 

5. Podpisanie oferty i poświadczenia za zgodność z oryginałem należy sporządzić 

w sposób umożliwiający identyfikację podpisu, tj.  podpis czytelny lub parafa wraz 

z imienną pieczątką osoby podpisującej dokument lub poświadczającej kopię                        

za zgodność z oryginałem.  

6. Związanie  ofertą – 30 dni od daty upływu składania ofert.  

7. Wynajmujący ma prawo do wezwania oferenta do uzupełnienia brakujących 

informacji, pod warunkiem, że oferta została złożona w terminie. 

8. Jeżeli oferent nie uzupełni brakujących informacji w terminie 7 dni od zawiadomienia 

przez Wynajmującego, to oferta nie będzie rozpatrywana. 

 

III. Ocena i wybór oferty 

1. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokona komisja powołana przez dyrektora Szkoły 

Podstawowej nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów                            

w  Chrzanowie, w składzie: 

1) dyrektor szkoły jako przewodniczący; 

2) dwóch pracowników szkoły; 

3) dwóch przedstawicieli Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr z Oddziałami 

Integracyjnymi im. Szarych Szeregów  w  Chrzanowie, ul. Pogorska 8c, 32-500 

Chrzanów. 

2. Wybór nastąpi w terminie związania ofertą. 

3. Ocenie oferty podlegać będą: 

1) wysokość czynszu najmu za jeden miesiąc (punkty od 0 do 5); 

2) jakość zaproponowanych jadłospisów oraz zgodność z zasadami określonymi 

w obowiązujących aktach prawnych dot. żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży 

(punkty od 0 do 5); 

3) proponowana cena posiłków (punkty od 0 do 5). 

4. O wyborze oferty zadecyduje najwyższa liczba punktów uzyskana przez oferenta. 

5. Z pracy komisji sporządzony zostanie protokół. 



6. O wyborze Najemcy Wynajmujący poinformuje oferentów poprzez umieszczenie 

informacji na stronie internetowej szkoły: www.zs1.chrzanow.pl oraz poprzez 

zawiadomienie wybranego oferenta. 

 

IV. Postanowienia końcowe 

1. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania 

przyczyny. 

2. Złożenie ofert jest równoznaczne z akceptacją warunków i postanowień niniejszego 

zapytania ofertowego. 

3. Oferentowi nie przysługują żadne roszczenia ani środki odwoławcze przeciwko 

Wynajmującemu w przypadku niewybrania jego oferty. 

4. Oferent, który zostanie wybrany zobowiązany jest do podpisania umowy o treści 

stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego w terminie 21 dni                    

od zawiadomienia. Umowa podpisana zostanie na okres 24 miesięcy od 01.08.2019r. 

5. Wynajmujący zastrzega sobie również prawo do negocjacji warunków po wybraniu 

oferty oraz prawo do uzgodnienia z oferentem cen posiłków dla uczniów i dzieci 

z oddziałów przedszkolnych w okresie trwania umowy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zs1.chrzanow.pl/


Zał. Nr 1   

Obowiązuje od dnia 01.08.2019r.      

Koszty eksploatacyjne ( media ) miesięcznie (netto)         505,02 zł 

1. Ogrzewanie c.o. 132,90 m x 3,80 netto           505,02 zł  

                     

2. Woda zimna + ścieki  zgodnie ze wskazaniami licznika ( ścieki 6,99 zł/m3 brutto ) 

3. Podgrzanie wody ilość zgodna ze wskazaniami licznika (podgrzanie wody 15,38 zł/ m3 

brutto; 

4. Energia elektryczna  zgodnie ze wskazaniami licznika x 0,86 zł/KWh brutto (tj. koszty  

zużycia energii) oraz koszty dystrybucji energii 

5. Gaz  zgodnie ze wskazaniami licznika -  refaktura 

6. Śmieci -  wywóz we własnym zakresie 

7. Odpady gastronomiczne i pokonsumpcyjne – wywóz we własnym zakresie 

 

     WYNAJMUJĄCY     NAJEMCA 

 

        .............................................         ........................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zał. Nr 2   

WYPOSAŻENIE  KUCHNI:   

     

LP. 
Nr Inwentarzowy 

Data 

przychodu 
Nazwa Ilość 

1. DzVIB/41/A/12/1-3 30.09.2005 Szafka internatowa 3 

2. DzVIB/41/A/13/1-2 30.09.2005 Regały magazynowe 2 

3. DzVIB/41/A/15/1-4 30.09.2005 Regały magazynowe 4 

4. DzVIB/41/A/16/1-3 30.09.2005 Szafa metalowa 3 

5. DzVIB/41/A/18 30.09.2005 Sejf 1 

6. DzVIB/41/A/21/1-9 30.09.2005 Szafka 0,80 8 

7. DzVIB/41/A/22/1-9 30.09.2005 Szafka 0,60 7 

8. DzVIB/41/A/24/1-4 30.09.2005 Szafka kuchenna wisząca 4 

9. DzVIB/41/A/25/1-2 30.09.2005 Szafka kuchenna wisząca 2 

10. DzVIB/41/A/28/1-2 30.09.2005 Szafka kuchenna 2 

11. DzVIB/41/A/29/1-2 30.09.2005 Szafka kuchenna wisząca 2 

12. DzVIB/41/A/3 30.09.2005 Apteczka wisząca 1 

13. DzVIB/41/A/30/1-2 30.09.2005 Szafka kuchenna wisząca 2 

14. DzVIB/41/A/31 30.09.2005 Stół masarski 1 

15. DzVIB/41/A/32/1-2 30.09.2005 Stół kuchenny 2 

16. DzVIB/41/A/33/1-6 30.09.2005 Szafka 5 

17. DzVIB/41/A/35 30.09.2005 Patelnia elektryczna 1 

18. DzVIB/41/A/37/1-2 30.09.2005 Taboret gazowy 1 

19. DzVIB/41/A/39 30.09.2005 Patelnia elektryczna 1 

20. DzVIB/41/A/43 30.09.2005 Lodówka "Dombas" 1 

21. DzVIB/41/A/44/1-2 30.09.2005 Lodówka "Mińsk" 2 

22. DzVIB/41/A/46 30.09.2005 Szafa chłodnicza 1 



23. DzVIB/41/A/47 30.09.2005 Zestaw kotłów elektr. 1 

24. DzVIB/41/A/56/1-2 30.09.2005 Wentylatory 2 

25. DzVIB/41/A/57 30.09.2005 Patelnia elektryczna 1 

26. DzVIB/41/A/59 30.09.2005 Kloc do mięsa 1 

27. DzVIB/41/A/60 30.09.2005 Krajalnica 1 

28. DzVIB/41/A/65 30.09.2005 Maszynka do rozdrab. mięsa 1 

29. DzVIB/41/A/68 30.09.2005 Maszynka do miel. mięsa 1 

30. DzVIB/41/A/75/1-10 30.09.2005 Karnisz 10 

31. DzVIB/41/A/77 30.09.2005 Pralka wirnikowa 1 

32. DzVIB/41/A/81 30.09.2005 Waga 1 

     

 

Środki trwałe 

   Lp Nazwa  Grupa 

  1. Patelnie elektryczne V 

  
2. 

Obieraczka do 

ziemniaków 
V 

  
3. 

Maszyna do 

rozdrobn. jarzyn 
V 

  4. Kocioł warzelny V 

  5. Kocioł warzelny V 

  6. Kocioł warzelny V 

   

 

     WYNAJMUJĄCY     NAJEMCA 

 

        .............................................         ........................................... 


