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Instrukcja dla oferentów 

na najem pomieszczenia przeznaczonego na bufet szkolny 

w budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego                    

w Łodzi przy ul. Wielkopolskiej 70/72 
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Dyrektor CKU SWŁ w Łodzi 
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Wynajmujący:  

Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi, 91-029 Łódź,              

ul. Wielkopolska 70/72. 

 

Przedmiot najmu:  

1. Przedmiotem najmu jest pomieszczenie o powierzchni 12,8 m², znajdujące się w budynku CKU 

SWŁ w Łodzi, przy ul. Wielkopolskiej 70/72. Pomieszczenie wyposażone jest w podwójny zlew, 

półki, blaty oraz lodówkę. 

 

Prawa i obowiązki Najemcy:  

1. Najemca zobowiązany jest do utrzymania pomieszczenia w należytym stanie sanitarnym             

 i technicznym przez cały czas jego działania.  

2. Najemca zobowiązany jest do zapewnienia obsługi, zakupu na własny rachunek  

 i we własnym zakresie artykułów niezbędnych do prowadzonej działalności.  

3. Najemca zobowiązany jest do prowadzenia działalności we wszystkie dni tygodnia zgodnie wraz                             

      z sobotami i niedzielami 

4. Najemca zobowiązany jest do ponoszenia kosztów związanych z działalnością w szczególności  

      koszty napraw.  

5. Najemca może prowadzić na własny rachunek sprzedaż artykułów,  po spełnieniu  

 wymogów dotyczących działalności gospodarczej.  

6. Najemca wpłaci Wynajmującemu kaucję na rachunek bankowy w Banku Pekao S.A.  

 73 1240 3419 1111 0010 4174 5466 w wysokości trzy krotnego czynszu.  

 

Przygotowanie oferty.  

Oferta winna zawierać:  

1. Dane oferenta  

2. Datę sporządzenia oferty  

3. Proponowaną cenę miesięcznej opłaty najmu  

4. Sposób przeznaczenia lokalu 

5. Do oferty należy załączyć wszystkie dokumenty wymagane przez Wynajmującego 

6. Wszystkie miejsca, w których oferent naniósł zmiany, winny być parafowane przez  

    osobę  podpisującą ofertę.  

7. W przypadku gdy oferent dołączy jako załącznik do oferty kopię jakiegoś dokumentu,   

    to kopia ta winna być potwierdzona za zgodność przez osobę podpisującą ofertę.  

8. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami winna być trwale spięta, a strony ponumerowane.  

9. Oferent zamieści ofertę w kopercie, którą zaadresuje na adres Wynajmującego:  

Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi  

ul. Wielkopolska 70/72, 91-029 Łódź  

10.Koperta musi zawierać nazwę oferty: „Oferta na najem pomieszczenia o powierzchni 12,8 m2 

przeznaczonego na bufet szkolny w budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu 

Województwa Łódzkiego w Łodzi” 

11.Koperta winna ponadto posiadać nazwę i adres oferenta, aby można było ją odesłać nie  

     otwartą w wypadku stwierdzenia przekroczenia terminu do składania ofert.  

 

Dokumenty i oświadczenia wymagane od oferenta.  

1) Imię, nazwisko i adres oferenta, lub nazwę firmy oraz jej siedzibę.  

2) Datę sporządzenia oferty.  

3) Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami składania ofert i przyjmuje je bez zastrzeżeń.  

4) Parafowany wzór umowy 
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5) Proponowaną cenę miesięcznej opłaty najmu  

6) Sposób przeznaczenia lokalu. 

7) Aktualne zaświadczenie o niezaleganiu z opłatą podatków  

8) Aktualne zaświadczenie o niezaleganiu z opłatą składek ZUS.  

9) Odpis aktualnego wypisu z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 

gospodarczej.  

10) Kopię odpisu nadania NIP.  

11) Kopię odpisu nadania REGON.  

12) Podpisane Oświadczenie o zapoznaniu się z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 26 sierpnia 

2015 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. 

 

Termin i miejsce złożenia oferty.  

1. Oferty należy złożyć w siedzibie Wynajmującego w nieprzekraczalnym terminie             

    do dnia 28 września 2015 roku do godziny 12.00, w Sekretariacie Dyrektora. 

2. Oferent nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu  

    składania ofert.  

3. Oferty pozostaną ważne przez okres 10 dni od daty terminu ich składania.  

4. Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  

5. Zaleca się, aby oferent zdobył wszystkie informacje, które mogą być konieczne                

   do przygotowania oferty, a zwłaszcza zapoznał się z warunkami składania ofert.  

 

Otwarcie ofert.  

Otwarcie ofert nastąpi w Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa  

Łódzkiego w Łodzi ul. Wielkopolska 70/72, w pokoju nr 4, w dniu 30 wrzesnia 2015 roku,                                

o godzinie 12.00. 

 

Ocena ofert.  

l. Wynajmujący oceni i porówna jedynie te oferty, które zostaną określone przez niego  

    jako zgodne z wymogami zawartymi w instrukcji dla oferenta.  

2. Wynajmujący wybierze tego oferenta, którego oferta została określona jako zgodna             

    z wymaganiami i zostanie uznana za najkorzystniejszą.  

3. O wyborze oferenta zadecyduje najwyższa oferowana kwota za najem pomieszczenia     

    Przy ofertach z jednakową kwotą najmu, wybrany zostanie ten oferent, który złoży     

    ją jako pierwszy.  

4. O wyborze oferty Wynajmujący niezwłocznie powiadomi wybranego oferenta,          

    jak również wszystkich uczestników ubiegających się o wynajem.  

 

Termin podpisania i realizacji umowy.  

l.  Oferent, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do podpisania umowy                   

    w terminie wyznaczonym przez Wynajmującego. 

2. Umowa zostanie podpisana na okres od 01 października 2015 roku do  30 września 2018  

    roku. 

 

Udzielanie wyjaśnień.  

Uprawniona do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami w godzinach pracy Centrum  

jest Joanna Smoleńska, Teresa Kacprzak 42 651 69 93  

 


