Warszawa, dn. 09.07.2020 r.

Dyrektor LI Liceum Ogólnokształcącego w Warszawie
ogłasza konkurs ofert
na prowadzenie sklepiku i bufetu szkolnego dla uczniów
i pracowników szkoły.
Liczba uczniów w szkole ok. 500
Liczba pracowników pedagogicznych 50
Liczba pracowników niepedagogicznych 13
Informacje o zamawiającym i przedmiocie konkursu
1. Zamawiający: LI Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Warszawie
ul. Kadrowa 9, 04-421 Warszawa.
2. Zamawiający zaprasza zainteresowanych do składania ofert na “Prowadzenie
sklepiku i bufetu szkolnego dla uczniów i pracowników LI Liceum
Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Warszawie”.
3. Przedmiot konkursu.
o

Przedmiotem konkursu jest pomieszczenie o powierzchni 41,9 m² na parterze
budynku szkoły wraz z zapleczem i węzłem sanitarnym.

o

Wyposażenie pomieszczenia stanowi własność zamawiającego.

o

Bieżące naprawy i remonty oraz wyposażenie pomieszczenia celem
dostosowania go do wymogów sanitarnych oraz bieżącej działalności najemca
zobowiązany jest wykonać we własnym zakresie.

Oferent zobowiązany będzie do prowadzenia sklepiku na następujących zasadach:
1. godziny otwarcia sklepiku 8:00-15:30 z wyłączeniem dni wolnych od zajęć,
2. utrzymanie czystości i porządku na terenie sklepiku zgodnie z wymogami
odpowiednich przepisów,
3. przestrzeganie przepisów bhp, ppoż. oraz sanitarno-epidemiologicznych,
4. oferowany asortyment musi być wysokiej jakości oraz zgodny z Rozporządzeniem
Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych
przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty
oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach
żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz.U. z dn. 1 sierpnia
2016 r. poz. 1154),
5. dopuszcza się sprzedaż artykułów biurowych, papierniczych i higienicznych.
Warunki wymagane od oferentów
1. Oferent musi prowadzić działalność gospodarczą zgodną z profilem działalności
objętej postępowaniem konkursowym.
2. Oferent nie może powierzyć prowadzenia sklepiku i bufetu innemu podmiotowi bez
zgody Zamawiającego.

Oferta
1. Oferta
musi
być
podpisana
przez
osobę/osoby
uprawnione
do występowania w imieniu oferenta. Poprawki lub zmiany w ofercie powinny być
naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby uprawnionej.
2. Oferta musi zawierać oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej
zgodnej z profilem działalności objętej postępowaniem konkursowym,
3. Oferta musi zawierać miesięczną kwotę netto za wynajem (kwota obejmuje opłatę
za wynajem oraz media),
4. Oświadczenie o dokonaniu wizji lokalnej w pomieszczeniu najmu (wizja lokalna
możliwa w terminie 13.07- 17.07.2020 r. oraz 03.08 – 05.08. 2020 r. w godz. 9:0015:00 po uprzednim kontakcie telefonicznym: 22 611 93 91),
5. Zobowiązanie do zawarcia umowy najmu w przypadku wyboru oferty.
6. Ofertę należy złożyć w sekretariacie szkoły do dnia 05.08.2020 r. do godz. 15:00 w
zamkniętej kopercie oznaczonej “Konkurs ofert na prowadzenie sklepiku szkolnego
w LI Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki”. Koperta powinna być
ponadto opatrzona nazwą i dokładnym adresem oferenta oraz danymi
kontaktowymi (telefon, mail).
Kryteria oceny ofert
Kryteria cenowe – proponowana wysokość miesięcznej opłaty netto za wynajem za
okres miesięczny,
Kryteria pozacenowe – wiarygodność i doświadczenie oferenta, jakość oferowanej
usługi, innowacyjność,
Wyboru oferenta dokona Dyrektor LI Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza
Kościuszki,
Ogłoszenie wyników konkursu i zawarcia umowy
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone niezwłocznie po jego zakończeniu na stronie
internetowej szkoły oraz na tablicy ogłoszeń w budynku szkoły wskazując firmę (nazwę
i jej siedzibę) której ofertę wybrano.
Kontakt
1. Szczegółowe informacje udzielane są zainteresowanym w dni robocze w godzinach
8:00 do 15:00.
2. Osobą upoważnioną do kontaktu jest Pan Maciej Budzyński – Kierownik
Gospodarczy LI Liceum Ogólnokształcącego tel. 697-632-022, informacje uzyskać
można również w sekretariacie szkoły tel. 22 611 93 91
Uwagi końcowe
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu bez podania
przyczyny.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewyłonienia oferenta w przypadku ofert o
rażąco niskiej cenie.

