
 
REGULAMIN   KONKURSU 

na:  „Dzierżawę kuchni  w Szkole Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi            

im. Jana Pawła II  w Kołobrzegu 

 przy ul. Arciszewskiego 20 

Konkurs ogłoszono na stronie internetowej Szkoły –BIP w dniu 04.04.2019r. oraz  na tablicy 
ogłoszeń w Szkole Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II                 
w Kołobrzegu. 
 
Nabywca 
 
Wynajmujący : Gmina Miasto Kołobrzeg  
   Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II   w Kołobrzegu 

ul. Arciszewskiego 20 
    tel./fax  094 35162-41   
 ogłasza konkurs na:  
 
Dzierżawę pomieszczeń kuchni w Szkole Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi 

im. Jana Pawła II  w Kołobrzegu 
 

1. Przedmiot konkursu  
Przedmiotem konkursu jest dzierżawa kuchni szkolnej (pomieszczenie myjni i pomieszczenie do 
wydawania posiłków) z przeznaczeniem na wydawanie posiłków przedszkolakom, uczniom         
i pracownikom Szkoły. 
Jadalnia będzie udostępniana na czas wydawania posiłków  i nie stanowi przedmiotu 
dzierżawy. 
Sprzęt znajdujący się w dzierżawionych pomieszczeniach i udostępniony dzierżawcy: 
- zlew z młynkiem odpadów 
- maszyna do mycia naczyń 
Oferent, z którym zostanie zawarta umowa dzierżawy zobowiązany będzie do prowadzenia 
stołówki szkolnej na następujących zasadach:  

 posiłki będą przygotowane zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia dzieci                    
i młodzieży, wykonawca będzie przygotowywał posiłki zachowując wymogi sanitarno-
epidemiologiczne,  

 codzienne przygotowanie i wydawanie obiadów dla uczniów i pracowników Szkoły           
w godz.  1130do 1300 z  wyłączeniem dni wolnych od nauki oraz przygotowanie                    
i wydawanie posiłków dla oddziału przedszkolnego :  I śniadanie, II śniadanie, obiad.  
Wszelkie zmiany dotyczące czasu i terminów wydawania posiłków wymagają 
wcześniejszego uzgodnienia  obu stron. 

 utrzymanie czystości i porządku na terenie jadalni i kuchni zgodnie z wymogami 
odpowiednich służb, 

 doposażenie na własny koszt wynajętego pomieszczenia w urządzenia niezbędne do 
prowadzenia działalności gospodarczej (urządzenia pozostają własnością Oferenta), 

 na własny koszt oferent będzie przeprowadzał konserwacje, remonty bieżące                 
i kapitalne urządzeń wydzierżawionych z częstotliwością zgodną z technologią 
użytkowania tych urządzeń  oraz pomieszczeń zgodnie z zaleceniami odpowiednich 
służb, 

 Oferent będzie ponosił  koszty czynszu dzierżawnego, w tym opłatę eksploatacyjną  
za energię elektryczną, wodę i ścieki, centralne ogrzewanie. Natomiast 
wywóz nieczystości będzie wykonywany we własnym zakresie, oraz opłata za zużycie 
gazu (według faktury). 
 
Konkurs rozstrzygnięty zostanie przez powołaną w drodze Zarządzenia Dyrektora 
Szkoły Komisję. 
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2. Oferta  

1) Wynajmujący nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
2) Każdy Oferent złoży tylko jedną ofertę. 
3) Oferenci zobowiązani są przedstawić ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi           

w niniejszych warunkach Regulaminu. 
4) Oferent wyliczy wartość oferty na podstawie dostarczonych przez wynajmującego 

danych. Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem 
oferty. 

5) Formularz oferty zostanie trwale spięty oraz podpisany 
6) Oferta sporządzona przez Oferenta musi zawierać: 

-  propozycję dziennej ceny za obiad. Cena obiadu obejmować musi wszystkie 
koszty związane z jego przygotowaniem. 

- propozycję wysokości czynszu (brutto) za okresy miesięczne, w skład którego 
wchodzić będzie: opłata  za dzierżawę pomieszczeń kuchni i użytkowanie 
urządzeń znajdujących się w wynajmowanych pomieszczeniach; opłata za 
koszty ponoszone w ramach zużycia wody, energii elektrycznej, odprowadzania 
ścieków, centralne ogrzewanie. 

 
3. Opis sposobu przygotowania oferty 

Ofertę należy umieścić w szczelnie zamkniętej, uniemożliwiającej wcześniejsze 
zapoznanie się z treścią oferty kopertą. Koperta powinna być zaadresowana:  
Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Kołobrzegu  
oraz musi  posiadać następujące oznaczenie: 

 
Oferta konkursowa – Dzierżawa pomieszczeń kuchni w Szkole Podstawowej Nr 5 

 w Kołobrzegu  
 

„Nie otwierać przed   26.04.2019r. godz. 10.00” 
 

Koperta powinna być ponadto opatrzona nazwą i dokładnym adresem oferenta. 
 
4. Warunki wymagane od Oferentów 

O udział w konkursie mogą ubiegać się oferenci, którzy: 

 posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonej działalności lub 
czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 

 posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także 
dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

 znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia. 

W celu potwierdzenia spełniania opisanych wyżej warunków wykonawca musi załączyć 
do oferty dokumenty wymienione poniżej. 

  
5. Dokumenty wymagane od wykonawców 

Do  formularza oferty należy dołączyć: 

 Oryginał lub kserokopię poświadczoną przez Oferenta aktualnego odpisu                 
z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert. 

 Oświadczenie, że wykonawca nie zaprzestanie działalności ani nie przekaże praw   
i obowiązków wynikających z umowy dzierżawy na inny podmiot bez zgody 
zamawiającego 

 Referencje z innych obsługiwanych placówek oświatowych 
 

6. Termin realizacji umowy  
Rok szkolny od   01.09.2019r.  do 31.08.2020r. z możliwością przedłużenia  
na trzy  lata (wymagana zgoda Organu Prowadzącego). 



 

 3 

 
 
 
7. Kryteria oceny ofert: 

Każdy  oferent będzie oceniany w danym kryterium w skali od 0 do 100 punktów.  
Łączna ilość    punktów otrzymanych przez  oferenta będzie sumą iloczynów punktów        
przyznanych  w poszczególnych kryteriach i wag danego kryterium. 
 
1.  Oferowana cena obiadu abonamentowego – 70 %. 
W powyższym kryterium oceniana będzie cena brutto oferty. Maksymalną ilość punktów 
otrzyma Oferent, który zaproponuje najniższą cenę, pozostali będą oceniani wg 
następującego wzoru: 
Cn  :  Cb  x  100 pkt.  x waga kryterium 

Gdzie:  Cn - cena najniższa   Cb – Cena badana 

   2. Wysokość czynszu za dzierżawę – 30% 
W powyższym kryterium oceniana będzie wysokość czynszu za dzierżawę pomieszczeń 
i wyposażenia. Maksymalną ilość punktów otrzyma Oferent, który zaproponuje 
najwyższą  cenę czynszu, pozostali będą oceniani wg następującego wzoru: 
Cb :   Cw  x  100 pkt.  x waga kryterium 

Gdzie:  Cb – Cena badana  Cw – cena najwyższa 

Wynajmujący przyzna realizację zamówienia Oferentowi, którego oferta uzyska 
najwyższą ilość punktów. 
W przypadku, kiedy więcej niż jedna oferta uzyska taką samą liczbę punktów 
Wynajmujący przeprowadzi negocjacje z Oferentami po  telefonicznym zawiadomieniu      
o terminie negocjacji.  
Nieprzystąpienie do negocjacji jest równoznaczne z rezygnacją Oferenta z udziału  
w konkursie na dzierżawę pomieszczeń kuchni, przygotowanie i wydawanie obiadów  
w Szkole Podstawowej Nr 5 w Kołobrzegu 

 
8. Zobowiązania wykonawcy związane z umową 

Zostały określone w projekcie umowy, będącej załącznikiem do Regulaminu. 
 
9. Miejsce i termin składania ofert 

Miejsce: sekretariat  Szkoły Podstawowej Nr 5 w Kołobrzegu, ul. Arciszewskiego 20 
Termin: do  26.04.2019r.do godz. 9.00 
Oferty złożone po wyżej podanym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. 
 

10. Tryb udzielania wyjaśnień w sprawie  warunków konkursu. 
Szczegółowe informacje udzielane są zainteresowanym w szkole w godzinach  
od 900 - 1300. Każdy wykonawca ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie 
treści dokumentów konkursowych przed upływem terminu składania ofert. 
Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami jest Agnieszka Kramarczyk kierownik 
gospodarczy, tel. 09435 162-41 , e-mail   a.kramarczyk@sp5kg.pl 
 

11. Zmiany w dokumentach konkursowych 
Przed ostatecznym terminem składania ofert Wynajmujący nie może wprowadzić zmian 
w dokumentach konkursowych. 

     
12. Miejsce, termin otwarcia ofert 

Otwarcie  ofert nastąpi w dniu  26.04.2019r. o godz. 10.00  w siedzibie Wynajmującego. 
 

Po otwarciu każdej koperty zostanie podana do wiadomości komisji nazwa Oferenta 
wraz z proponowaną ceną za dzierżawę. 
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13. Przyczyny uznania oferty za nieważną. 
Formalną przyczyną nieważności oferty będzie wystąpienie choćby jednego                     
z poniższych uchybień: 

- oferta wpłynęła od Oferenta, który nie może brać udziału w konkursie, 
- nie została zachowana prawidłowa forma oferty, 
- oferta została złożona po terminie, 
- oferty, które nadeszły pocztą w kopertach naruszonych lub nie zamkniętych będą 

traktowane jako odtajnione i zwrócone oferentom bez rozpatrzenia, 
- brak proponowanej ceny, 
- Oferent nie złożył wymaganych oświadczeń lub nie spełnił wymagań określonych 

w Regulaminie, 
Po otwarciu ofert Wynajmujący zastrzega sobie prawo wezwania Oferenta do złożenia  
ewentualnych dodatkowych wyjaśnień odnośnie złożonych ofert. 

 
14. Wybór Oferenta 

    Wynajmujący podpisze umowę z Oferentem, który przedłożył ofertę najkorzystniejszą           
z punktu widzenia kryteriów przyjętych w Regulaminie. 

 
15. Ogłoszenie wyników konkursu. 

 Niezwłocznie po rozstrzygnięciu przez komisję konkursu Wynajmujący o jego wyniku 
zawiadomi telefonicznie  wszystkich Oferentów, którzy złożyli oferty oraz zamieści 
informację w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie 
internetowej szkoły –BIP. 

     
16. Zawarcie umowy. 

    W terminie wskazanym przez Wynajmującego Oferent winien przybyć do siedziby 
Wynajmującego w celu podpisania umowy.  

 
 
Zatwierdzono dnia 04.04.2018r. 
 
           Wynajmujący: 
        Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kołobrzegu 
       Dyrektor mgr Agnieszka Grzegorczyk -Maziarz 
 
 
Załączniki  do  Regulaminu: 
1.  Oferta Wynajmującego 
 2.  Projekt umowy dzierżawy 


