Zaproszenie do składania ofert
Dyrektor Zespołu Szkół Integracyjnych Nr 1 im. Świętego Jana Pawła II w Białymstoku
zaprasza do składania ofert na wynajem powierzchni użytkowej - 2m2 z przeznaczeniem
na 2 automaty samosprzedające do napojów i zdrowej żywności spełniających wymogi
Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz.1154).
§ I. Oznaczenie nieruchomości :
1. Położenie: ul. Łagodna 10, 15-757 Białystok.
2. Powierzchnia znajduje się na korytarzu szkolnym i jest przeznaczona na ustawienie
automatów do przekąsek i napojów.
§ II. Warunki wynajmu :
1. Okres wynajmu do 3 lat od daty podpisania umowy- od 01.09.2017 r. do 31.08.2020
r.
2. Cena wywoławcza za 1 miesiąc wynosi 100 zł netto za 1 automat samosprzedający.
3. Termin płatności czynszu ustala się miesięcznie z góry w terminie 14 dni od daty
wystawienia faktury.
4. Powierzchnia może być przeznaczona wyłącznie na ustawienie automatów.
5. W cenie czynszu zawarte są koszty związane z eksploatacją przedmiotu najmu: woda
i prąd.
6. Najemcę będzie obowiązywał zakaz sprzedawania artykułów zagrażających zdrowiu
lub życiu uczniów.
§ III. Termin i warunki przetargu :
1. Przed przystąpieniem do sporządzenia oferty Oferent winien dokonać wizji lokalnej
powierzchni będącej przedmiotem najmu.
2. Oferent może złożyć tylko 1 ofertę dotyczącą przedmiotu najmu.
Złożenie przez Oferenta więcej niż 1 oferty skutkować będzie odrzuceniem wszystkich
złożonych przez niego ofert.
3. Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożona ofertę przed upływem
terminu składania ofert.
4. Oferta powinna zawierać następujące dane:
a) imię i nazwisko , adres, nr PESEL, nazwę firmy, siedzibę, nr NIP, odpis właściwego
rejestru nie starszy niż 6 miesięcy oraz proponowaną cenę netto za 1m 2
b) złożone pisemne oświadczenie, o tym, że znany jest mu stan techniczny lokalu
lub nieruchomości oraz jest świadomy, iż na najemcy lub dzierżawcy ciąży
obowiązek uzyskania opinii, zezwoleń lub decyzji stosownych organów
w przedmiocie możliwości przeprowadzenia zamierzonej działalności.
5. Oferty należy składać w nieprzejrzystych , zamkniętych kopertach z napisem:
„ Powierzchnia do wynajęcia pod automaty samosprzedające w ZSI Nr 1 ‘’
do dnia 26.06.2017 r. do godziny 9.00 w sekretariacie szkoły.
6. Otwarcie ofert odbędzie się 26.06.2017 r. o godzinie 10.00 w gabinecie dyrektora.

