
                                                                                                                                              Kołobrzeg , 09.2017r 

                                                          Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 5 

z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Kołobrzegu zaprasza do złożenia ofert  na 

oddanie w dzierżawę w okresie wakacji 2017 nieruchomości zabudowanej będącej siedzibą 

Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Kołobrzegu z 

przeznaczeniem na kolonie letnie. 

1. Budynek przeznaczony jest dla 120 osób. Do wydzierżawienia 15 sal lekcyjnych bez zapleczy i 

5 gabinetów o powierzchni do 18 m2, stołówka, kuchnia wraz z zapleczem, świetlica szkolna, 

plac zabaw oraz blok sportowy z zapleczem. 

2. Termin dzierżawy nieruchomości od dnia 01.07.2017r do dnia 27.08.2017r. 

3. Stawka minimalna czynszu dzierżawy  nie może być niższa niż  -100, 000 zł. ( brutto) 

4.  Dzierżawca ponosi również opłaty za media wraz z opłatami stałymi tj: za  energię 

elektryczną, ciepłą i zimną wodę, paliwo gazowe, rozmowy telefoniczne oraz opłaty za wywóz 

nieczystości na warunkach określonych w umowie.  

5. Szkoła nie zabezpiecza wyposażenia noclegowego. 

6. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 20, 000 zł 

7. Warunkiem koniecznym przystąpienia do przetargu ofertowego jest dołączenie do 

dokumentacji przetargowej referencji z pięciu ostatnich lat działalności o charakterze 

kolonijnym. Referencje muszą dotyczyć organizacji kolonii letnich z wykorzystaniem obiektów 

szkolnych i muszą potwierdzać należyte wykonanie przez organizatora obowiązków 

umownych a w szczególności wywiązanie się z obowiązku zapłaty czynszu w terminach 

określonych umową.  

8. Oświadczenie o terminowym rozliczaniu się z zobowiązań  finansowych dotyczących 

działalności turystycznej. 

9. Referencje od właścicieli obiektów na cele wypoczynku dzieci i młodzieży. 

10. Wadium uczestnika, który konkurs wygrał, a uchyla się od zawarcia umowy dzierżawy w ciągu 

7 dni ulega przepadkowi na rzecz Wydzierżawiającego. 

11. Czynsz dzierżawy płatny jest w 3 ratach. 

20% -do 30 czerwca 2017roku 

40% -do 20 lipca 2017roku 

40%- do 15 sierpnia 2017roku  

Wpłacone wadium zostaje zaliczone na poczet pierwszej raty, po zawarciu umowy dzierżawy. 

12. Oferty pisemne należy składać w sekretariacie Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami 

Integracyjnymi im Jana Pawła II w Kołobrzegu. ul. Arciszewskiego 20 do 27 luty 2017r, do 

godziny 9 00 osobiście lub za pośrednictwem poczty (liczy się data wpływu do sekretariatu) 

13. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. 

Jana Pawła II w Kołobrzegu w dniu 27.02.2017r o godzinie 1200. 

14. Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 5 w Kołobrzegu zastrzega sobie możliwość odwołania lub 

odstąpienia od konkursu ofertowego  w uzasadnionych przypadkach. 

 

Umieszczono dnia ………………………                                                           Dyrektor Szkoły 



 

 

 

   

 


