
Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 5 

z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II 

ul.Arciszewskiego 20 w Kołobrzegu 

zaprasza do składania ofert na prowadzenie sklepiku szkolnego 

od dnia 01.09.2018r. do 21.06.2019r. 

 

1. Ofertę w zaklejonej i opisanej kopercie należy złożyć w sekretariacie szkoły. 

2. Termin składania ofert upływa dnia 04.06.2018 o godzinie 10.00. 

Oferta powinna zawierać: 

- Nazwę firmy (imię i nazwisko właściciela), adres, telefon. 
- Odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarczej. 

- Oświadczenie o niezaleganiu z opłatami wobec ZUS i Urzędu Skarbowego. 

- Aktualne zaświadczenie o niekaralności. 

- Oświadczenie o posiadaniu aktualnej książeczki do celów sanitarno-epidemiologicznych. 

- Oferowaną cenę najmu pomieszczenia użytkowego za jeden miesiąc. 

3. Szkoła oferuje: 

- Pomieszczenie użytkowe o powierzchni 12,20 m2 z dostępem do bieżącej wody. 

- Możliwość korzystania z pomieszczeń sanitarnych. 

4. Wymagania dotyczące prowadzenia sklepiku: 

- Sklepik powinien być czynny w dni powszednie od poniedziałku do piątku w czasie przerw 

lekcyjnych 

- Prowadzenie sklepiku zgodnie z przepisami bhp, ppoż. i wymogami Sanepidu, 

- Wyposażenie sklepiku w regały, meble i inny niezbędny sprzęt, 

- Sprzątanie sklepiku i usuwanie nieczystości, 

Uwaga! Oferowany asortyment nie może zagrażać zdrowiu i życiu klientów sklepiku oraz 

musi posiadać atest PZH, a także być 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. 

5. Przy wyborze oferenta uwzględniane będą: 
- Doświadczenie w prowadzeniu działalności  handlowo-usługowej  w  szkołach  lub  pracy 

w charakterze sprzedawcy w sklepiku szkolnym. 

- Życzliwość i otwartość. 

- Spełnienie wszystkich wymagań z oferty. 

6. Pomieszczenie przeznaczone pod wynajem można oglądać od poniedziałku do piątku w 

godzinach 9.00 – 13.00. Numer tel. 0943516241 wew. 25. 

7. Oferty w zaklejonej i opisanej kopercie „ Oferta na prowadzenie sklepiku szkolnego”  

należy złożyć w sekretariacie szkoły. 

- Termin składania ofert upływa dnia 04.06.2018r. o godzinie 10.00. 

- Otwarcie kopert nastąpi 04.06.2018 roku o godzinie 10.30 

8. O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje deklarowana kwota miesięcznej dzierżawy 

za pomieszczenie sklepiku szkolnego 

9. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie umieszczona na stronie 

internetowej szkoły oraz na tablicy ogłoszeń przy sekretariacie, a wybrany kontrahent 

zostanie poinformowany także telefonicznie. 

 

 

 

Dyrektor Szkoły 


