Z ES P ÓŁ S Z K ÓŁ NR 1 4
UL . BR U C KE RA 10
51- 4 10 W RO CŁ A W
tel. 071/324-69-00, fax 071/ 324-69-01
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY PISEMNY NA
„Wynajem lokalu użytkowego i świadczenie usług gastronomicznych
w budynku Z e sp oł u S z kó ł Nr 1 4 p rz y ul . Br uc kn er a 10 w e W ro c ła wi u o łącznej
powierzchni użytkowej wynoszącej 412,53 m2.”
”
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Kodeksem Cywilnym tytuł XVII, dział I, rozdział 1 i 2, na
zasadach określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Warunków Zamówienia.
Warunki udziału w postępowaniu
Operator Gastronomiczny winien złożyć :
1. oświadczenie, że Operator Gastronomiczny zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te
warunki bez zastrzeżeń,
2. Formularz oferty, w którym podana jest miesięczna stawka za dzierżawę wyposażenia, cena
netto 1 zestawu x 180 x 20 oraz cena w formie czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej, która
nie może być niższa niż 10,80 zł/m2 (netto) / miesiąc - Zał. Nr 1
3. odpis z rejestru stwierdzający status prawny Operatora Gastronomicznego lub zaświadczenie o
wpisie do rejestru działalności gospodarczej, z którego będzie wynikał charakter prowadzonej
działalności (tożsamy z przedmiotem zamówienia) – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed otwarciem ofert,
4. zaświadczenie z ZUS o nie zaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne wystawione nie
wcześniej niż 3 miesiące przed datą składania ofert,
5. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z podatkami związanymi z działalnością
Operatora Gastronomicznego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą składania
ofert,
6. Oświadczenie Operatora Gastronomicznego(Załącznik Nr 2),
7. Wypełnione zestawienie kosztów zadania (załącznik Nr 3)
8. na potwierdzenie spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia wykaz wykonanych lub
wykonywanych w okresie 5 lat min. 2 usług gastronomicznych których roczny obrót wynosi
min. 650.000,00 zł, wraz z podaniem ich dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem
dokumentu potwierdzającego, że usługi zostały lub są wykonane należycie(Załącznik Nr 4).
9. zaakceptowany projekt umowy (Załącznik nr 5).
10. Dowód wpłaty wadium w wysokości 7.000,00 zł (siedem tysięcy złotych).
Miejsce i termin składania ofert:
Zespół Szkół Nr 14
ul. Brucknera 10, 51-410 Wrocław
pok. 206 (sekretariat) do dnia 09.05.2017 r. do godz. 0900.
Miejsce i termin otwarcia ofert:
Zespół Szkół Nr 14 ul. Brucknera 10, 51-410 Wrocław, sala nr 206 dnia 09.05.2017 r.
o godz. 10 00
Specyfikacja Warunków Zamówienia zamieszczona jest na stronie internetowej www.lo14.wroc.pl lub
można ją odebrać w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 206 w godz. 900 - 1500
Termin realizacji zamówienia:
3 lata od daty podpisania umowy – od. 01.08.2017 do 31.07.2020 r..
Wykonawca winien spełniać warunki zawarte w Specyfikacji Warunków Zamówienia
Kryteria oceny:
1. miesięczna cena netto ofertowa za powierzchnię wynajmowaną
–X
2. miesięczna cena netto dzierżawy urządzeń i wyposażenia
–Y
3. miesięczna cena netto 180 całodziennych zestawów posiłków x 20 (śniadanie, obiad, kolacja)
- Z
Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która uzyskała najniższą ilość punktów według wzoru:
W(x) = Z – (X + Y)
Osobą uprawnioną do kontaktów z Oferentami jest: -Wojciech Siwoń tel. 071 324-69-06 w godz. od
9:00 do 15:00

Dyrektor szkoły: Marek Łaźniak

