Dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 1 w Brzegu ul. Oławska2
ogłasza konkurs ofert
na prowadzenie sklepiku i stołówki szkolnej w budynku szkoły.

I.

Przedmiot konkursu:
1. Prowadzenie sklepiku dla uczniów i pracowników szkoły.
2. Prowadzenie stołówki szkolnej polegające na wydawaniu posiłków w
szczególności
dla uczniów szkoły oraz dla dzieci skierowanych przez
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
2.

Codziennie otwarcie sklepiku w godz. od 730 do 15 z wyłączeniem dni
wolnych od nauki.

3.

Zabezpieczenie obsługi handlowej i gastronomicznej podczas szkolnych
uroczystości i imprez.

4.

Utrzymanie czystości zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami
sanitarno-epidemiologicznymi.

5.

Wyposażenie na własny koszt wynajętego pomieszczenia kuchni i sklepiku
szkolnego w meble i urządzenia do prowadzenia działalności.

6. Oferowany asortyment w sklepiku szkolnym nie może zagrażać zdrowiu i
życiu uczniów oraz kształtować zdrowe nawyki żywieniowe zgodnie z projektem
Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16.06.2015r. 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
Na podstawie art. 52c ust. 6 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie
żywności żywienia (Dz. U. z 2015 r. poz. 594) z

II.

Okres dzierżawy:
Realizacja umowy dzierżawy od 1.IX.2015 r. do 30.VI. 2016 r.

III.

Cena dzierżawy do negocjacji. Dodatkowo dzierżawca ponosić będzie opłaty z
tytułu: podatek od nieruchomości płatne jednorazowo z góry do 15 stycznia
każdego obowiązującego roku, według obowiązujących stawek podatku od
wynajmowanej nieruchomości.

IV.

Dokumenty składające się na ofertę:
Oferty konkursowe złożone na piśmie powinny zawierać:
imię i nazwisko, adres, nr Pesel lub nazwę, siedzibę i adres oferenta
ścisłe określenie przedmiotu oferty
oferowaną cenę określoną liczbowo za miesiąc najmu
oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami konkursu zawartymi
w niniejszym ogłoszeniu i nie wnosi do nich zastrzeżeń
oświadczenie, że oferent nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu
oświadczenie, że oferent nie zalega z uiszczeniem podatków lub jakichkolwiek
opłat na rzecz Gminy Brzeg
Oferta oraz wszystkie zobowiązania i oświadczenia muszą być podpisane przez
oferenta. Rozpatrywane będą tylko oferty zawierające wyżej wymienione
dokumenty.

V.

Miejsce i termin składania ofert:
Ofertę konkursową należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie
z napisem „Konkurs na prowadzenie sklepiku i stołówki szkolnej” w sekretariacie
Publicznego Gimnazjum nr 1 w Brzegu ul. Oławska 2, w terminie nie późniejszym
niż 10 sierpień 2015 r. do godz. 1000.

VI.
VII.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 sierpnia 2015 r. w siedzibie szkoły, w gabinecie
dyrektora na posiedzeniu niejawnym.
Sposób przekazywania informacji o konkursie:
1. Osobą ze strony zamawiającego uprawnioną do porozumiewania się
z oferentami jest pani Kazimiera Kopij Tel. 774047165
2. O wynikach konkursu oferenci zostaną powiadomieni w formie pisemnej.
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany lub odwołania ogłoszenia
o konkursie , a także zmiany warunków konkursu oraz odstąpienia od
konkursu lub jego unieważnienia bez podania przyczyn.

Brzeg dn. 14.07.2015r.

Danuta Stefańska
dyrektor PG1

