
OGI-,OSZENIE O PRZETARGU

Dyrektor I Liceum Og6lnoksztalcqcego im. Adama Mickiewicza
w Bialymstoku
ul. Brukowa 2

oglasza przetarg pisemny na wynajem powierzchni uzytkowej na ustawienie automatu
samosprzedaj4cego napoje gor4ce oraz automatu samosprzedajqcego przek4ski i napoje zimne
(pow. 2 m2,wydzielona czE(;6korylarza szkolnego) w budynku I Liceum Og6lnoksztalc4cego
im. Adama MickiewiczawBialymstoku ul. Brukowa 2.

$ I Oznaczenie nieruchomoSci
l. Lokalizacja: budynek I Liceum Og6lnoksztalc4cego im. Adama Mickiewicza

w Bialymstoku ul. Brukowa 2, 15-889 Bialystok
2. Wydzielona czg!;6 korytarza szkolnego przeznaczona na SciSle okreSlonq dzialalnoSd

go spo darcz q zwiqzanq z ustawieniem dw6ch automat6w samo sprzedaj 4cych.

$ 2 Warunki umowy najmu

1. Przedmiot najmu - czES6korytarza szkolnego przeznaczona jest na SciSle okreSlon4

dzialalnoit, gospodarcz4 zwiqzanq z ustawieniem dw6ch automat6w
samosprzedajqcych.

2. Automaty usy.tuowane na holu I pigtra.
3. Okres trwania najryu do 3 lat , tj. 01 .10.2022 - 30.06.2025
4. Przedmiotem przetargu jest cena czynszu netto plus obowiqzuj1ca stawka VAT

za naj em powierzchni u4rtkowej .

5. Cena wywolawczazamiesigczny czynszwynosi 732,00 zlnetto + 168,36 zl(23% VAT)
: 900,36 zl. Wylicytowana w przetargu kwota miesigcznego czynszu bgdzie
obowi4zywala w miesi4cach od wrzeSnia do korica czerwca ka2dego roku. W okresie
wakacyjnym (lipiec, sierpieri) czynsz wynosi 10 % wylicytowanej stawki.

6. Cena czynszu zawiera oplaty z tytulu eksploatacji przedmiotu najmu (energia

elektry czna. woda, centralne o grzewanie).

7 . Stawka czynszu podlega corocznej waloryzacji o Srednioroczny wskaznik wzrostu cen

towar6w i uslug ogloszony przez Prezesa Gl6wnego Urzgdu Statystycznego.
8. Po wynajgciu od szkoly w/w powierzchni oferent zobowiqzany bgdzie do:

- prowadzenia dzialalnoSci handlowej zgodnie zprzepisami bhp, ppoz, sanepidu
- oferowanie asortymentu, kt6ry nie moZe zagraLa1 zdrowiu i Zyciu uczni6w, powinien
on obejmowal ,,zdrowq 2ywnoSi", m.in. soki naturalne, wodg mineraln4 batony
i ciastka zbo2owe, czekoladE pelnowartoSciow4, owoce suszone.

9. Najemca zobowiqzany bgdzie do ponoszenia wszelkich koszt6w zwiqzanych
z montahem, konserwacj4, utrzymaniem i napraw4, a po zakoriczeniu najmu
demohtaZem wykorzystywanych urzqdzeh oraz usunigcia wszelkich zrriszczeh
powstalych podczas trwania umowy.

$ 3 Warunki przetargu

l. Oferent sklada ofertE wraz z za\qcznikarni na druku OFERTA stanowi4cym za\qcznik
do Regulaminu zamieszczonego na stronie ilo.pl
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2. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wplacenie wadium w wysokoSci trzykrotnej

wysokoSci czynszu netto, tj. 2196,00 zl na konto 26 1240 1154 1 I 11 0010 5990 3425

do dnia 29.09.2022r. orazprzedlohenie dowodu wplaty najp62niej do dnia 30.09.2022

r. do godz. I 1.00

3. Wadium przetargowe zwraca sig niezwlocznie po odwolaniu lub zamknigciu przetargu,

nie p62niej jednak nizprzed uplywem 2l dni od odwolania lub zamknigcia przetargu.

4. Wadium przetargowe wplacone przez uczestnika przetargu, kt6ry wygral przetarg,

zalicza sig na poczetkaucji lub czynszu i oplat dodatkowych.

5. Oferty w formie pisemnej, w nieprzejrzystych zamknigtych kopertach nie

identyfikujqcych oferenta z napisem ,,Przetarg na wynajem powierzchni u2ytkowej na

ustawienie automatu samosprzedaj4cego napoje gol4ce oraz automatu

samosprzedaj4cego przek4ski i napoje zimne w budynku I Liceum Og6lnoksztalc4cego

im. Adama Mickiewicza w BiaNymstoku ul. Brukowa 2, 15 - 889 Bialystok" nale?y

skladai w terminie do dnia 30.09.2022 r. do godz. 10.00 w siedzibie zamawiaj4cego tj.

I Liceum Og6lnoksztalcqce im. Adama Mickiewiczaw Bialymstoku, ul. Brukowa 2 -
sekretariat.

6. Otwarcie ofert nast4pi w dniu 30.09.2022 r. o godz. 11 w siedzibie I Liceum

Og6lnoksztalcqcego im. Adama Mickiewicza w Bialymstoku ul. Brukowa 2 .

7. Przetarg wygrywa oferujqcy najv,ryLszq miesigczn4 stawkg czyrrsz:u netto za najem

powierzchni.
8. Niedopuszczalnejest zmiana w ofertach juL zLohonych.

9. Nie dopuszcza sig skladania ofert czgSciowych.

10. Wygrywajqcy przelarg zobowiqzany jest do zawarcia umowy najmu w terminie 7 dni

od daty powiadomienia podmiotu wylonionego, po uzyskaniu zgody Prezydenta Miasta

Bialegostokt przez organizatora przetargu. W przypadku nie podpisania umowy

zprzyczynniezaleanychodorganizatoraprzetarguwplaconewadiumprzepada.
11. Umowa zostanie zawartanaczas okreSlony, tj. od 01.10.2022 r. do 30.06.2025 r.

12. Powierzchnig do wynajgciamohnaogl4dai w dni robocze w godzinach od 9oo do 14oo.

13. Organizator przetargu odrzuci ofertg, jeheli:

- zo stala zlohona po wyznac zony m terminie,
- zosta\apodpisana przez osobg nieupowa2nion4 do reprezentowania Oferenta,

- oferta nie zawiera danych, o kt6rych mowa w zalqczniku Nr 1" Formularz ofertowy"

albo dane te s4 niekompletne lub nieczytelne,
- uczestnik przetargtnie zaoferowal co najmniej ceny wywolawczej.

14. Do przetargu nie mog4 przystgpowa6 podmioty zalegajqce z oplatarrri wobec gminy

Miasto Bialystok.
15. Szczeg6lowych informacji udziela p. Marek Tuchliriski - tel. 857424773

l6.Wzor oferty, wz6r umowy najmu oraz regulamin przetargu mozna pobrad ze strony

internetowej I Liceum Og6lnoksztalc4cego im. Adama Mickiewicza w Bialymstoku
httos://ilo.ol/.#

17. Zastrzega sig prawo do odwolania lub zmiany oferty przetargowei oraz uniewaznienia

pr zetar gtt bez po dani a pr zy czy n.
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