
REGULAMIN KONKURSU OFERT 
NA WYNAJEM POMIESZCZEŃ NA PROWADZENIE STOŁÓWKI SZKOLNEJ 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ  
IM. KS. PRAŁATA JÓZEFA BIGUSA 
W BANINIE UL. TUCHOMSKA 15 

Konkurs ogłoszono na stronach internetowych spbanino.pl. Informację o 
konkursie zamieszczono na tablicy ogłoszeń w Szkole Podstawowej w Baninie 
przy ulicy Tuchomskiej 15, oraz na tablicy ogłoszeń przed Urzędem Gminy  w 
Żukowie. 
Ilekroć mowa dalej o zamawiającym należy rozumieć „Wynajmującego” 
pomieszczenia w celu realizacji niniejszego zadania konkursowego. 
 

Część I. Informacje ogólne. 
 
1. Informacje o przedmiocie konkursu. 
1.1 Zamawiający: 
Szkoła Podstawowa im. ks. prałata J. Bigusa 
80-297  Banino 
Ul. Tuchomska 15 
Tel. 58/6818920 
Strona internetowa szkoły : spbanino.pl 
Dyrektor szkoły zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania 
konkursowego w każdym czasie bez podania przyczyny. 
1.2 Zamawiający ogłasza konkurs ofert na oddanie w najem  pomieszczeń 
stołówki szkolnej wraz z wyposażeniem, w celu świadczenia usług 
gastronomicznych dla dzieci przedszkolnych, szkolnych, z możliwością 
świadczenia usług dla ludności. Szczegółowy opis przedmiotu umowy oraz 
warunki realizacji zawiera umowa, stanowiąca załącznik nr 4 do 
niniejszego regulaminu. 
1.3 Planowany termin realizacji umowy – umowa   zostanie zawarta  na    
okres 3 sierpnia 2015 do 31 sierpnia 2016. Przy czym świadczenie usług 
gastronomicznych dla dzieci szkolnych i przedszkolnych winno rozpocząć 
się od dnia 02.09.2015r.  Zamawiający planuje wydanie lokalu 
wynajmującemu celem dostosowania go do wymogów  dla tego typu 
placówek  w dniu 03.08.2015r. W przypadku nierozstrzygnięcia przez 
Zamawiającego  w tym terminie konkursu wydanie lokalu nastąpi w 
okresie późniejszym niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty i 
zawarciu umowy. 
 
 

Część II. Opis sposobu przygotowania oferty. 
 
1 Ofertę należy sporządzić na FORMULARZU OFERTY.  
2 Oferta musi być złożona, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. 
3 Ofertę należy złożyć w języku polskim. 
4 Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. 
5 Treść oferty winna odpowiadać wymogom regulaminu. 
6 Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty w formie elektronicznej 
lub faksem. 
7 Do oferty należy załączyć wszystkie dokumenty wymagane postanowieniami 
części III regulaminu. 



8 Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do 
reprezentowania wykonawcy. Podpis winien zawierać czytelne imię i nazwisko 
bądź pieczątkę imienną oraz podpis. 
9 W przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba nieuprawniona do reprezentacji 
wykonawcy na podstawie załączonych dokumentów, do oferty należy dołączyć 
stosowne pełnomocnictwo. 
10 W przypadku, gdy wykonawca dołącza kserokopię dokumentu, kserokopia 
tego dokumentu musi być poświadczona „za zgodność z oryginałem”. 
Poświadczenie powinno zawierać sformułowanie „za zgodność z oryginałem”, 
pieczątkę imienną osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania oraz podpis  
a w przypadku braku imiennej pieczątki czytelny podpis zawierający imię i 
nazwisko. 
11 W celu czytelnego zamieszczenia odpowiedniej ilości informacji, wzory 
załączników można dopasować do indywidualnych potrzeb, zachowując jednak 
brzmienie ich wzorcowej treści. 
12 Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie 
przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy. 
13 Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie oznaczonej j.n. 
Oferta konkursowa (zamienna, względnie wycofanie oferty) na: 
„Wynajem pomieszczeń na prowadzenie stołówki szkolnej” 
„Nie otwierać przed 30 lipca 2015 do godz. 12.00” 
Koperta powinna być ponadto opatrzona nazwą i dokładnym adresem Oferenta. 
 

Część III. Warunki wymagane od Oferentów i dokumenty 
uwiarygodniające. 

 
1 Wypełniony formularz oferty, , zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 
do regulaminu. 
2 Jeżeli ofertę składa pełnomocnik – pełnomocnictwo osoby lub osób 
podpisujących ofertę. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub 
notarialnie poświadczonej kopii. 
3 Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w Konkursie, zgodne 
ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2. 
4 Wykaz wykonanych usług gastronomicznych  lub prowadzenia stołówki w 
zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku posiadania doświadczeni 
o którym mowa w pkt 8, wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 
terminu składania ofert, zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3,. 
5 Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu 
do rejestru, lub z ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej, 
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
6 Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego 
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub 
zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert. 
7 Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 
ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 



 
Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie 
poświadczonej kopii dokumentu, wyłącznie wtedy, gdy złożona przez 
wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co 
do jej prawdziwości. 
8. Oferta będzie podlegała ocenie formalnej czy spełnia warunki udziału w 
konkursie.  Komisja  konkursowa  sprawdzi  kompletność  złożonej    oferty  
( dokumenty formalne), spełnienie przez wykonawcę warunku formalnego tj. 
udział w konkursie może brać wykonawca, który w okresie ostatnich trzech lat 
przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy w tym okresie, wykonawca wykonał należycie co najmniej 1 usługę 
(w ramach jednego zlecenia, umowy itp.) polegająca na żywieniu zbiorowym  tj.  
przygotowanie wraz z wydaniem  co najmniej 50 posiłków obiadowych (drugie 
danie) dziennie realizowaną w sposób ciągły w dni robocze  przez min 6 
miesięcy.  Pod pojęciem zbiorowego żywienia dla potrzeb niniejszego 
zamówienia rozumie  się  - zapewnienie określonej grupie osób posiłków 
obiadowych  w formie  żywienia pozadomowego.  
9. Wykonawca winien dokonać wizji lokalnej obiektu (stołówki) przed 
złożeniem oferty 
 

Część IV. Kryteria oceny ofert 
 
Jako kryterium wybory oferty najkorzystniejszej przyjmuje się kryterium 
najkorzystniejszego bilansu cen za następujące elementy: 
 
1. KRYTERIUM CENA POSIŁKÓW – 80% 
 
CENA brutto podana w druku Formularza ofertowego. Cena ustalona na 
podstawie cen jednostkowych brutto posiłków  oraz szacunkowej ilości ( 
planowana ilość posiłków) ustalona na podstawie niżej wymienionego 
menu i  gramatury podanej dla zestawów obiadowych i śniadań  
C = ( Cn : Co ) x 80 
C – ilość punktów przyznana za kryterium ceny oferty badanej 
Cn – najniższa cena brutto spośród ofert 
Co – cena brutto OFERTY badanej 
 
W celu równego traktowania wszystkich Oferentów należy wyliczyć cenę obiadu 
oraz śniadania ( i podać w druku formularza ofertowego) wg poniższego zestawu 
dla gramatury podanej dla poniższych zestawów, z uwzględnieniem podanego 
niżej menu. Podane gramatury poniżej są gramaturami finalnymi (po obróbce np. 
termicznej) 
Jeden obiad dla dzieci szkolnych 
Jeden obiad dla dzieci przedszkolnych 
cena I i II śniadania dla dzieci przedszkolnych 
 
1) Obiad dwudaniowy dla dzieci szkolnych: 
· zupa: gramatura ok. 330 ml – zupa ogórkowa 
· drugie danie: 250g ziemniaków, 100-150g mięsa lub ryby, 100g jarzyny 
gotowanej lub surówki, 
· drugie danie: 300-350g typu łazanki, pierogi, kluski, 450g typu bigos, gołąbki, 
fasolka po bretońsku (z chlebem lub ziemniakami), kasza jęczmienna z 
warzywami 100g z sosem mięsnym, 



· kompot lub sok: gramatura ok. 200 ml. 
2) Obiad dwudaniowy dla dzieci przedszkolnych: 
· zupa: gramatura ok. 250 ml, 
· drugie danie: 150g ziemniaków, 30-50g mięsa lub ryby, 30g jarzyny gotowanej 
lub surówki, 
· drugie danie: 150g typu łazanki, pierogi, kluski, naleśniki, racuchy z jabłkami, 
ryż z polewą owocową, itp. 
· kompot lub sok: gramatura ok. 150 ml. 
3) Przygotowanie I i II śniadania dla dzieci przedszkolnych o godz. 9.00 
oraz 14.00-14.15 
· chleb 50g, 
· masło 15g 
· wędlina, ser żółty, pomidor, ogórek zielony 20g 
· pasty, pasztety, masło orzechowe 15g, 
· owoce 350g, 
· mleko, kawa herbata lub kakao 100ml. 
2.  Kryterium   wysokość czynszu – 20 % 
 
Oferowana (miesięczna) kwota odpłatności za korzystanie z 
pomieszczeń i wyposażenia. Zastrzega się, że kwota ta nie może być 
mniejsza niż 1000zł brutto 
C = ( Co : Cn ) x 20 – ilość punktów przyznana za kryterium odpłatności za 
korzystanie z pomieszczeń ofercie rozpatrywanej 
Cn – najwyższa oferowana kwota odpłatności za czynsz 
Co – kwota odpłatności za czynsz oferty rozpatrywanej 
 
Łączna liczba pkt. dla danej oferty będzie stanowić sumę  pkt 
przyznanych w poszczególnych kryteriach. 

 

 
Część V. Warunki umowy na wykonanie zamówienia. 

 
Zamawiający wymaga, aby wykonawca zawarł z nim umowę na warunkach 
określonych w projekcie  umowy stanowiącym załącznik nr 4 do regulaminu. 
 
 

Część VI. Termin i miejsce składania ofert. 
 
1 Ofertę należy złożyć w sekretariacie Szkoły  Podstawowej w Baninie w Baninie 
Przy ulicy Tuchomskiej 15 lub przesłać na adres zamawiającego w terminie do  
30 lipca 2015 do godz. 12.00 
2 Otwarcie ofert nastąpi w biurze Dyrektora szkoły w dniu 30 lipca godz. 13.00 
3 Otwarcie ofert jest jawne.  
 
 
 
  
 
 
 



 
Część VII. Tryb ogłoszenia wyników w konkursie. 

 
1. Wyboru Oferenta dokona komisja konkursowa powołana przez Dyrektora 
szkoły. 
2. Komisja dokona analizy złożonych ofert, wspólnie dokonując punktacji zgodnie 
z ustalonymi w regulaminie kryteriami i wybierze ofertę, która otrzyma 
największą liczbę punktów. 
3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone niezwłocznie po wybraniu oferty przez 
komisję konkursową przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz na stronie 
internetowej szkoły  wskazując firmę, której ofertę wybrano. 
 

Część VIII. Zawarcie umowy. 
 

Zamawiający niezwłocznie prześle wybranemu wykonawcy 
zawiadomienie o wyborze jego oferty. W powiadomieniu zostanie 
określone miejsce i termin zawarcia umowy. 
 
Zatwierdził Dyrektor Szkoły : Ewa Kosznik 
 

 
 
 
 
 
 



 

Załącznik nr 1 
 

FOMULARZ OFERTY 
 
 

 
Dyrektor Szkoły : Ewa Kosznik 

W Baninie 
ul. Tuchomska 15 

80-297 Banino 
 
Nazwa Oferenta: 
 
Siedziba (kod, miejscowość, 
ulica, nr budynku, nr lokalu) 
 
REGON 
 
NIP 
 
Nr telefonu/FAXU 
 
e-mail 
 
Nawiązując do ogłoszenia o konkursie, zamieszczonego na stronie internetowej 
szkoły oraz na tablicy ogłoszeń Szkoły Podstawowej w Baninie. 
I. Oferujemy zgodnie z załączona kalkulacją posiłków wykonanie usługi 
za cenę: 
 
Lp. posiłek Szacunkowa 

ilość  posiłków
Cena 

jednostkowa 
brutto 

I dania (zupy)  

Cena 
jednostkowa 

brutto 
drugiego  

dania 

Cena 
jednostkowa 

brutto w PLN 
 
w przypadku 
posiłków 
obiadowych 
wykonawca 
podaje cenę 
jednostkową 
łączną tj sumę 
wartości 
kolumny 4+5  

Wartość  brutto 
w PLN 
(3x6) 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Obiad dwudaniowy 

dla dzieci szkolnych 
 

100     

2 Obiad dwudaniowy dla 
dzieci przedszkolnych 

80     

3 I śniadania dla dzieci 
przedszkolnych  

80 -------------------- --------------   

4  II śniadania dla dzieci 
przedszkolnych 

80 ----------- -----------   

RAZEM  



 
Podane ilości szacunkowe są ilościami ustalonymi dla potrzeb  wyboru 
najkorzystniejszej oferty i w czasie trwania umowy  mogą ulec zmianie. Podane 
ceny jednostkowe są cenami które będą obowiązywać w czasie  trwania umowy  
przy uwzględnieniu  odpowiednich zapisów o waloryzacji ( zgodnie z umową) 
 
 
 
II. Oferujemy kwotę czynszu dzierżawnego miesięcznego - 
………………………… zł brutto (nie mniej jednak niż kwota 1000 zł brutto ) 
 
III. Informujemy, że zapoznaliśmy się z dokumentacją konkursową. Do 
dokumentów nie wnosimy zastrzeżeń. Dokonaliśmy wizji lokalnej. 
IV. Informujemy, iż płatności regulowane będą na rachunek wskazany przez 
Zamawiającego. 
IV. Zobowiązujemy się w przypadku wygrania konkursu do zawarcia umowy w 
terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. 
 
 
 
dnia……………………………………   podpis        ……………………………………………… 
 
 
 



 

załącznik nr 2 
Czytelna nazwa i adres 
(pieczęć) Oferenta 
 
 
 
 
 

Oświadczenie 
 
 
 
 
 
 
1) oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w niniejszym postępowaniu 
konkursowym, 
 
2) oświadczamy, że nie ogłoszono wobec naszej firmy likwidacji, ani też 
upadłości. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dnia ……………………….             podpis             ……………………………………………… 
 
 
 
 
 



ZAŁĄCZNIK NR 3 
 
 
Czytelna nazwa i adres 
(pieczęć) Oferenta 
 
 

WYKAZ  WYKONANYCH  USŁUG GASTRONOMICZNYCH 

Lp. Przedmiot zamówienia   

(opisać rodzaj usługi, nazwa  itp) 

 

 

Zamawiający 

(podać nazwę na rzecz 
kogo była świadczona 

usługa) 

 

Podać dzienną ilość posiłków 
obiadowych 

przygotowywanych  
wydawanych w ramach   

zbiorowego żywienia dla danej  
usługi*   

MIEJSCE 
ŚWIADCZE

NIA 
USŁUGI  

Data wykonania   

od-do  

podać okres 
wykonywania 

usługi 

      

      

      

      

      

 
Dnia ……………………….             podpis             ………………………………………………



 
                                                                                              Załącznik nr 4 

 
PROJEKT UMOWY 

 
zawarta dnia .................................. roku, pomiędzy Szkołą Podstawową im. 
ks. prałata Józefa Bigusa w Baninie, przy ulicy Tuchomskiej 15, w imieniu i na 
rzecz którego działa, z udzielonego przez Burmistrza Gminy i Miasta 
pełnomocnictwa: Dyrektor Szkoły – Ewa Kosznik 
a 
................................................................................................................. 
z siedzibą ................................................................................................. 
prezentowaną/ym przez: ............................................................................ 
zwaną/ym w dalszej części umowy Najemcą. 
Umowa niniejsza zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na 
oddanie w dzierżawę  pomieszczeń stołówki szkolnej wraz z wyposażeniem w 
celu świadczenia usług gastronomicznych dla dzieci przedszkolnych, szkolnych, z 
możliwością świadczenia usług dla ludności, o następującej treści: 
 

§ 1 
PRZEDMIOT UMOWY 

 
1. Wynajmujący oddaje do używania pomieszczenia o powierzchni 205m2   wraz 
z wyposażeniem, a Najemca przyjmuje je w najem. Wykaz wydzierżawionych 
pomieszczeń stanowi załącznik nr 2 do umowy. Naczynia i wyposażenie będą 
oddane do użytku w najem. Wykaz wyposażenia zostanie sporządzony w dniu 
podpisania umowy i przekazany na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego- 
załącznik nr 3. 
2. Wydanie nieruchomości Najemcy nastąpi w dniu podpisania umowy na 
podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego,   
3. Najemca zobowiązuje się do świadczenia usług zgodnie ze złożoną ofertą oraz 
do ich wykonywania w zakresie następującego działania: 
a. przygotowania i wydawania posiłków, które będą produkowane w 
kuchni Szkoły Podstawowej w Baninie przy ul. Tuchomskiej 15 . 
Wydawanie posiłków dotyczy: dzieci przedszkolnych i szkolnych w 
szkole, przy ulicy Tuchomskiej 15 , dzieci gimnazjalnych i 
przedszkolnych w szkole przy ulicy Lotniczej 15  . 
W ubiegłym roku szkolnym wydawane były posiłki dla ok. 180 uczniów, w tym 30 
z GOPS-U. 
dostarczania posiłków wg poniższych ustaleń: 
_ wydawanie obiadów uczniom i pracownikom szkoły odbywać się będzie w dni 
pracy szkoły, w godzinach od 11.30 do 14.30 
_ wydawanie obiadów dla dzieci przedszkolnych  odbywać się będzie w dniach 
pracy, od godz. 11.45 do 12.30, w Szkole przy ulicy Lotniczej 15 
_ wydawanie śniadań dla dzieci przedszkolnych odbywać się będzie w godz. od 
9.00 do 9.30 i od godz. 14.00 do 14.15 . Szkoła ul. Lotnicza 15 
_ dotrzymania odpowiedniej temperatury dla dostarczanych posiłków zgodnie z 
obowiązującymi normami, 
d. przedstawiania dekadowego (10 dniowego) jadłospisu określającego skład 
posiłku i gramaturę, do zaopiniowania Dyrektorowi szkoły, 
e. obiad musi spełniać następujące warunki ilościowe: 
Obiad dwudaniowy dla dzieci szkolnych: 



· zupa: gramatura ok. 330 ml, 
· drugie danie: 250g ziemniaków, 100-150g mięsa lub ryby, 100g jarzyny 
gotowanej lub surówki, 
· drugie danie: 300-350g typu łazanki, pierogi, kluski, 450g typu bigos, gołąbki, 
fasolka po bretońsku (z chlebem lub ziemniakami), kasza jęczmienna z 
warzywami 100g z sosem mięsnym, 
· kompot lub sok: gramatura ok. 200 ml. 
Obiad dwudaniowy dla dzieci przedszkolnych: 
· zupa: gramatura ok. 250 ml, 
· drugie danie: 150g ziemniaków, 30-50g mięsa lub ryby, 30g jarzyny gotowanej 
lub surówki, 
· drugie danie: 150g typu łazanki, pierogi, kluski, naleśniki, racuchy z jabłkami, 
ryż z polewą owocową, itd. 
· kompot lub sok: gramatura ok. 150 ml. 
Przygotowanie I i II śniadania dla dzieci przedszkolnych o godz. 9.00 
oraz 14.00-14.15:: 
· chleb 50g, 
· masło 15g 
· wędlina, ser żółty, pomidor, ogórek zielony 20g 
· pasty, pasztety, masło orzechowe 15g, 
· owoce 350g, 
· mleko, kawa herbata lub kakao 150ml. 
f. posiłki muszą spełniać następujące warunki jakościowe: 
· jadłospis powinien być urozmaicony; rodzaj potraw nie może powtarzać się w 
tym samym tygodniu, 
· w tygodniu, w jadłospisie powinno być co najmniej 3 razy drugie danie mięsne 
(w tym drobiowe) oraz jedno danie rybne, 
· potrawy powinny być lekkostrawne, przygotowywane z surowców wysokiej 
jakości, świeżych, naturalnych, mało przetworzonych, z ograniczoną ilością 
substancji dodatkowych – konserwujących, zagęszczających, barwiących lub 
sztucznie aromatyzowanych, 
· w jadłospisie powinny przeważać potrawy gotowane, pieczone i duszone, 
okazjonalnie smażone, 
· muszą posiadać odpowiednią temperaturę, zgodnie z obowiązującymi normami, 
· do przygotowania posiłku zalecane jest: stosowanie tłuszczów roślinnych 
(ograniczone stosowanie tłuszczów zwierzęcych), stosowanie dużej ilości warzyw 
i owoców, w tym także nasion roślin strączkowych, różnego rodzaju kasz, 
umiarkowane stosowanie jaj, cukru i soli, 
· ważna jest estetyka potraw i posiłków . 
.stosować produkty o wysokiej wartości odżywczej bogatych w witaminy i 
minerały a tym samym unikać tzw. pustych kalorii 
 
g. podczas tworzenia jadłospisów wykonawca będzie korzystał z Tabel składu i 

wartości odżywczej Żywności Instytutu Żywności i Żywienia. 
h. sporządzone menu powinno być dostosowane do zapotrzebowania dzieci i 

młodzieży oraz uwzględniać preferencje smakowe  dzieci ( nie wskazane jest 
przygotowanie posiłków typu żołądki, wątróbka itp.) 

i. Wykonawca będzie przygotowywał posiłki zgodnie z zasadami określonymi w 
ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2006 roku nr 171 
poz.1225 z póź. zm.) 

j. Wykonawca będzie wydawał posiłki dla dzieci szkolnych i przedszkolnych  
korzystających ze stołówki w  budynku SP w Baninie przy ul. Tuchomskiej 15  



w naczyniach ze szkła lub ceramiki. Wyposażenie stołówki  w naczynia po  
stronie wykonawcy. Natomiast dla dzieci korzystających z posiłków w budynku 
przy ulicy lotniczej dopuszcza się  wydawanie posiłków w naczyniach 
jednorazowych , które dostarcza Wykonawca a po wydaniu posiłków sprząta i 
usuwa na swój koszt. 

§ 2 
OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA NAJEMCY 

 
I. Obowiązkiem NAJEMCY  jest: 
1. Przygotowywanie posiłków, zgodnie z zaleceniami wydawanymi przez Instytut 
Żywienia i Żywności w Warszawie, normami na składniki pokarmowe i produkty 
spożywcze dla dzieci i młodzieży. 
2. Utrzymanie w czystości i porządku na terenie wydzierżawionych pomieszczeń, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. Najemca utrzymuje na bieżąco porządek i 
czystość w jadalni podczas i po zakończeniu wydawania i spożywania posiłków  
(podczas przerwy między posiłkami i w obrębie działającego na stołówce sklepiku 
szkolnego). 
3. Doposażenie pomieszczeń w urządzenia niezbędne do prowadzenia swojej 
działalności gospodarczej, które stanowić będą jego własność po rozwiązaniu 
umowy, na własny koszt. Zainstalowanie na własny koszt podlicznika na wodę i 
energię. Dostosowanie pomieszczeń  do wymogów Inspektora Sanitarnego, 
wydzieleniem  pomieszczenia „mokre” i „suche”.  
Za zgodą  Dyrektora Szkoły modernizacja i dostosowanie pomieszczeń do 
wymogów Sanepidu. 
4. Uzgadnianie z Dyrektorem szkoły ceny obiadów na okres każdego roku 
szkolnego, w terminie nie później niż do 27 sierpnia. Uzgodnienie wymaga 
pisemnej akceptacji. 
6. Utylizowanie odpadów, w tym pokonsumpcyjnych. W tym celu Najemca 
zobowiązany jest do zawarcia umowy z właściwą firmą wywozową oraz do 
ponoszenia kosztów związanych z ich wywozem. 
7. Do używania wydzierżawionych przedmiotów, zgodnie z umową i ich 
przeznaczeniem, przestrzegając przepisów BHP i P.POŻ.i HACCP. 
8. Ubezpieczyć dzierżawioną nieruchomość od zdarzeń losowych, w tym od 
kradzieży. 
9. Uzyskać pisemną zgodę Dyrektora szkoły na zmianę przeznaczenia przedmiotu 
najmu zarówno co do zakresu, jak i do wartości nakładów. 
Najemca ma obowiązek uzyskać wszystkie decyzje wymagane prawem 
dopuszczające pomieszczenia stołówki do użytkowania w tym decyzję właściwego 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu 
gastronomicznego, w którym przygotowywane i wydawane będą posiłki. 
Dowóz posiłków do Szkoły przy ul. Lotniczej 15 pojazdem do tego 
przystosowanym, posiłki w termosach atestowanych i pojazd musi posiadać 
wymagane decyzje dopuszczające do transportu żywności. 

   10.Przez cały okres realizacji umowy posiadać ubezpieczenie OC  z tytułu 
prowadzonej działalności i posiadanego mienia na sumę gwarancyjną  nie niższą 
niż 200.000,00 zł  z rozszerzeniem o OC za produkt (żywienie) - z 
uwzględnieniem szkód wyrządzonych w związku z prowadzeniem stołówek 
(zbiorowe żywienie) w tym szkody polegające na zarażeniu salmonellą, 
czerwonką lub inną chorobą przenoszoną drogą pokarmową oraz  szkody 
wyrządzone przez podwykonawców, o ile Wykonawca będzie z nich korzystał .   
Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia 
ubezpieczenia OC i przedłożenia Zamawiającemu kopii polisy. Wykonawca 



jest zobowiązany do zapewnienia ciągłości  ubezpieczenia OC. 

 
 
II. Uprawnienia Najemcy: 
1. Najemca nie jest uprawniony do oddania przedmiotu dzierżawy osobom 
trzecim. 
2.Najemca nie może zmienić przeznaczenia przedmiotu dzierżawy bez zgody 
Dyrektora szkoły. Wszelkie koszty związane z adaptacją pomieszczeń ponosi 
Najemca. 
3. Najemca będzie prowadził zapisy na obiady, przyjmował wpłaty od opiekunów 
i uczniów, lub innych osób korzystających z posiłków. 
4. Najemca zobowiązuje się do dostarczenia posiłków dla uczniów korzystających 
z obiadów refundowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ( w 
ubiegłym roku szkolnym, było to ilość 30 . 
5. Najemca zobowiązany jest do opłaty podatku od nieruchomości z tytułu 
prowadzonej działalności gospodarczej. 
6. Najemca będzie ponosił opłaty za zużyte media, w tym za energie elektryczną, 
wodę i ścieki. 
7. Najemca ponosi wszelkie koszty zatrudnienia kucharek, obsługi itd. oraz 
koszty związane z należytym prowadzeniem działalności gospodarczej związanej 
z przedmiotem niniejszej umowy. 
8. Najemca nie jest odpowiedzialny za zużycie przedmiotu dzierżawy będącego 
wynikiem prawidłowego używania. 
9. W razie rozwiązania umowy Najemca zobowiązany jest do wydania przedmiotu 
najmu w stanie niepogorszonym, nie później niż w terminie 14 dni od daty 
rozwiązania umowy. Z przekazania przedmiotu dzierżawy strony sporządzą 
protokół zdawczo-odbiorczy. 
10. Najemca jest zobowiązany do natychmiastowego informowania Dyrektora 
szkoły o zagrożeniach w celu zachowania ciągłości wykonywania usługi. W 
przypadku zaistnienia jakichkolwiek przeszkód technicznych, zagrożeń władz 
sanitarnych uniemożliwiających ciągłość realizacji umowy, Najemca może zlecić 
wykonanie umowy osobie trzeciej na własny koszt i ryzyko, po uzyskaniu 
pisemnej zgody Dyrektora szkoły. 
11. W przypadku sytuacji wyjątkowej spowodowanej czynnikami losowymi, 
Najemca może za zgoda Dyrektora szkoły zakupić suchy prowiant o wartości 
obiadu. 
 
 
 

§ 3 
ROZLICZENIE UMOWY 

1. Z tytułu najmu pomieszczeń wraz z wyposażeniem, Najemca zobowiązuje się 
zapłacić Wynajmującemu czynsz w kwocie brutto: ……………………………  zł  słownie 
: ……………………………………………………………….. 
2. Czynsz będzie płacony z góry do 10 dnia każdego miesiąca obowiązywania 
umowy, na konta bankowe podane na rachunku,  
3. Opłaty za energię elektryczną, wodę i zrzut ścieków, Najemca będzie 
regulował na podstawie rozliczeń, otrzymanych od Wynajmującego. Płatność za 
media będzie doliczana do  rachunku  wraz z kwotą czynszu . 
 4. W przypadku zalegania z płatnościami, o których mowa w 1 i 2 niniejszego 
paragrafu, Najemca zobowiązany jest do zapłaty ustawowych odsetek za zwłokę. 



5. W przypadku zmiany obowiązujących przepisów lub niezależnej od 
Wynajmującego zmiany cen mających wpływ na wysokość opłat, odpłatność 
ulega automatycznej zmianie i dostosowaniu do tych cen bez wypowiadania 
umowy i wprowadzania aneksów. 
6. Czynsz najmu będzie podlegał corocznej waloryzacji, na koniec miesiąca 
sierpnia, o wskaźnik wzrostu inflacji ogłoszony przez Prezesa GUS, za miesiąc 
ubiegły i będzie obowiązywał od 1-go dnia następnego miesiąca. Podana w 
ofercie stawka czynszu w roku szkolnym 2015/2016 jest stała. 
 
7. W innych przypadkach czynsz może być zmieniony przy zachowaniu 
jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. Nie przyjęcie nowych warunków w 
zakresie odpłatności jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy wraz z upływem 
okresu wypowiedzenia. 
8. W przypadku nie podjęcia działalności od dnia wyznaczonego przez Dyrektora 
szkoły, Najemca zapłaci Wynajmującemu karę umowną w wysokości 500,00 zł 
brutto, za każdy dzień zwłoki. W przypadku kiedy wysokość szkody przewyższy 
wysokość kar, Wynajmującemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania 
uzupełniającego. 
 

§ 4 
OKRES TRWANIA UMOWY 

1. Umowa zostaje zawarta na okres …..  roku, od……………………………………….. 
2. Najemca gwarantuje stałość ceny brutto w roku szkolnym 2015/2016 za: 
a) obiad dwudaniowy dla dzieci szkolnych - …………… zł brutto, 
     I danie- zupa – kwota brutto …………………. 
     II danie       - kwota brutto ……………………    
b) obiad dwudaniowy dla dzieci przedszkolnych- ………….. zł brutto 
      I danie -zupa – kwota brutto …………………………………… 
      II danie – kwota brutto ……………………………….  
c) cena za jedno śniadanie - ………….. zł, 
zgodnie ze złożoną ofertą  
3. Świadczenie usług gastronomicznych dla dzieci szkolnych i przedszkolnych 
winno rozpocząć się od dnia 02.09.2015r.  Za miesiąc sierpień 2015r  
Najemca będzie zwolniony z opłat czynszu, w celu przygotowania lokalu 
do prowadzenia działalności. Umowa niniejsza może zostać przedłużona 
na okres kolejnych lat. 
4. Jeżeli zostanie umowa przedłużona, to w kolejnych latach ceny określone w 
pkt 2 mogą ulec zmianie  na kolejny rok szkolny ( począwszy od miesiąca 
września) jednakże nie więcej niż o  wskaźnik wzrostu cen i usług 
konsumpcyjnych podany przez Prezesa GUS za m-c poprzedni (sierpień) . 

§ 5 
ZMIANA LUB ROZWIĄZANIE UMOWY, ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Strony przewidują możliwość 3- miesięcznego wypowiedzenia umowy przez 
każdą ze stron lub rozwiązania umowy w każdym czasie na zasadzie 
„porozumienia obu stron”. 
2. Wynajmujący ma prawo rozwiązać umowę  w trybie natychmiastowym, bez 
zachowania terminów wypowiedzenia w przypadku: 

a) zalegania przez Najemcę z opłatami za media lub czynszem za dwa 
kolejne okresy płatności, 
b) oddania przedmiotu dzierżawy w podnajem, albo do bezpłatnego 
użytkowania 
osobom trzecim, 



c) używania przedmiotu dzierżawy w sposób sprzeczny z umową lub 
przeznaczeniem. 
d)  negatywnej opinii Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej 
dotyczącej spełnienia wymagań koniecznych do zapewnienia higieny w 
procesie produkcji żywności i transportu żywności; 
e) negatywnej opinii Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej dotyczącej norm 
żywieniowych; 
f) negatywnych wyników  kontroli przeprowadzonej przez Powiatowa Stację 
Sanitarno-Epidemiologicznej  
g) utraty, cofnięcia  lub braku ważnej decyzji o zatwierdzeniu zakładu 
wydanej przez właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego 
h) wykreślenia z  rejestru zakładów podlegających  urzędowej kontroli 
Organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej  

3) ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje ponadto prawo do odstąpienia od umowy w 
następujących sytuacjach: 

a) uzyskania dwukrotnie negatywnej opinii zespołu powołanego przez 
Zamawiającego w celu przeprowadzenia kontroli dotyczącej jakości 
wydawanych posiłków, 

b)  zajęcia majątku WYKONAWCY; 
c) gdy bez uzasadnionych przyczyn WYKONAWCA nie rozpoczął 

dostarczania posiłków oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania 
WYKONAWCA złożonego na piśmie; 

d) gdy WYKONAWCA nienależycie wywiązuje się z postanowień umowy. 
4) Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.  

5) Odstąpienie od umowy przez zamawiającego w okolicznościach opisanych w 
ust. 3 może nastąpić  w terminie 7 dni od dnia powzięcia wiadomości stanowiącej  
podstawę odstąpienia. 

6) WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCYEMU karę umowną w wysokości za 
odstąpienie od umowy  lub rozwiązanie  umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy  
w wysokości 20% rocznego czynszu. 

 

§ 6 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swojej ważności formy 
pisemnej. 
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy 
Kodeksu cywilnego. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy, 
które nie zostaną rozwiązane polubownie, strony oddadzą pod rozstrzygnięcie 
sądu właściwego dla siedziby Wynajmującego 
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia dotyczące niniejszej umowy wymagają 
pisemnej formy, pod rygorem nieważności. 



4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa 
egzemplarze dla Wynajmującego, jeden dla Najemcy i wchodzi ona w życie z 
dniem jej podpisania. 
 
 
 
Wynajmujący :                                             Najemca : 
 
 
 
WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW STANOWIĄCYCH INTEGRALNE CZĘŚCI UMOWY: 
Załącznik nr 1 - Oferta Oferenta. 
Załącznik nr 2 - Wykaz pomieszczeń. 
Załącznik nr 3 - Wykaz wyposażenia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UMOWY 
 
 
 
Powierzchnia pomieszczeń kuchennych w budynku Szkoły Podstawowej w 
Baninie, przy ulicy Tuchomskiej 15. 
 
Wykaz pomieszczeń: 
 
 

1. Stołówka – 118,94m2 
2. Przygotowalnia, kuchnia z wydawalnią- 46,32m2 
3. Zmywalnia-8,49m2 
4. Magazyn kuchni -15,44m2 
5. Pomieszczenia socjalne pracowników kuchni-7,75m2 
6. Umywalnia pracowników-6,44m2 
7. WC pracowników kuchni-1,93m2 

 
 
 
 
Razem pomieszczenia : 205,31m2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                               Załącznik nr 3 do umowy  
 
 
 
 
 
 
 
Wykaz wyposażenia w kuchni: 
 
 
 
1. Garnek nierdzewny 25l- 1 szt 
2. Garnek nierdzewny 9l-1 szt 
3. Patelnia teflonowa -25cm-1szt 
4. Patelnia teflonowa -30cm-1szt 
5. Wiadro nierdzewne-10l-1szt 
 


