
26.4.2018 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU 

 

Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Zygmunta Glogera w Białymstoku  

przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A 

na podstawie:  

 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.. U. z 2018 r., 

poz. 121  ze zm.),  

 Zarządzenia Nr 599/18 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 21.05.2018 r.  

w sprawie stawek czynszu z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących 

zasób Miasta Białystok, 

 Zarządzenia Nr 600/18 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 21.05.2018 r.  

w sprawie trybu wyłaniania najemców, dzierżawców i biorących w użyczenie 

nieruchomości stanowiących zasób Miasta Białystok,  

 przepisów Ustawy Kodeks Cywilny. 
             ogłasza przetarg pisemny na wynajem lokali z przeznaczeniem na sklepiki szkolne. 

 

§ 1 Oznaczenie nieruchomości 

 

1. Lokalizacja: budynek Szkoły Podstawowej Nr 12 im. Zygmunta Glogera przy ul. Komisji 

Edukacji Narodowej 1A, 15-687 Białystok. 

2. Pomieszczenia o powierzchni 10,60 m2 + zaplecze 12,50 m2   i 15,90 m
2
 przeznaczone 

wyłącznie na prowadzenie sklepików szkolnych. 
  

§ 2 Warunki umowy najmu 

 

1. Przedmiot najmu   przeznaczony na ściśle określoną działalność gospodarczą związany 

z prowadzeniem sklepiku szkolnego w zakresie pakietów. Lokal składa się z: 
- -Pakiet nr 1:  o powierzchni 10,60 m2 + zaplecze 12,50 m2    zlokalizowany na parterze 
szkoły (pom. nr  A1/6 i C1/16) - pomieszczenie wyposażone jest w instalacje: elektryczną, 
wodno – kanalizacyjną; - wyposażenie lokalu w skład, którego wchodzą : okno wydawcze, 
umywalka z baterią 

-Pakiet nr 2:  o powierzchni 15,90 m2 zlokalizowany na parterze szkoły (pom. nr G1/28) -    
pomieszczenie wyposażone są w instalacje: elektryczną, centralnego ogrzewania, wodno – 
kanalizacyjną; - wyposażenie lokalu w skład, którego wchodzą : okno wydawcze, umywalka  
z baterią. 

2. Okres trwania najmu do 3 lat.  
3. Przedmiotem przetargu jest cena netto czynszu za wynajem 1 m2 powierzchni użytkowej 

lokalu.  
4. Cena wywoławcza czynszu netto za wynajem 1 m2  powierzchni  miesięcznie wynosi : 

- Pakiet nr 1 - 40,00 zł netto  

- Pakiet nr 2 - 45,00 zł netto  

- wylicytowana w przetargu kwota netto miesięcznego czynszu + obowiązująca stawka 
      podatku VAT będzie obowiązywała przez cały okres umowy.  

- cena  za  czynsz  uwzględnia  opłaty  z  tytułu  eksploatacji  przedmiotu  najmu  (energia 

elektryczna, woda i ścieki, centralne ogrzewanie). 

- wywóz nieczystości we własnym zakresie. 

5. Po  wynajęciu  od  szkoły  w/w  pomieszczenia  Najemca  zobowiązany  będzie 

      do prowadzenia sklepiku na następujących zasadach: 

- godziny otwarcia sklepiku 7.45 – 15.45 zgodne z godzinami pracy szkoły; 

- działalność będzie prowadzona zgodnie z przepisami bhp, ppoż., sanitarnymi; 

- utrzymanie  czystości  i porządku  na  terenie sklepiku oraz w bezpośrednim sąsiedztwie, 

- wyposażenie sklepiku w niezbędny sprzęt i meble. 



6. Ponadto prowadzący sklepik będzie zobowiązany do: 

- konsultowanie  z  Dyrektorem  Szkoły   oferowanego  asortymentu. Towar  nie może zagrażać 

zdrowiu i życiu uczniów, musi obejmować „zdrową żywność” zgodnie z Ustawą z dnia 25 

sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 149 ze 

zm.) oraz 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 (Dz.U. z 2016 r. poz. 

1154 ze zm.),  
- w asortymencie sklepiku mogą znaleźć się również artykuły szkolne np. zeszyty, 
długopisy, ołówki, gumki itp.  
- Najemcę obowiązywać będzie zakaz sprzedaży artykułów zagrażających życiu 
lub zdrowiu uczniów.  

7. Najemca zobowiązany będzie do ponoszenia wszelkich kosztów związanych z montażem, 
konserwacją, utrzymaniem i naprawą, a po zakończeniu umowy demontażem 

wykorzystywanych urządzeń oraz usunięcia wszelkich zniszczeń powstałych w czasie 
trwania umowy. 

§ 3 Termin i warunki przetargu 

 
1. Oferent składa ofertę wraz z załącznikami na druku OFERTA stanowiącym załącznik Nr 1 

do ogłoszenia zamieszczonego na stronie www.sp12bialystok.pl. Zakładka BIP  
2. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości; 

-Pakiet nr 1 – 2.772,00 zł ( słownie: dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt dwa złote ) 

-Pakiet nr 2 – 2.146,50 zł ( słownie: dwa tysiące sto czterdzieści sześć złotych 50/100) 

na konto szkoły: 34 1240 1154 1111 0010 3801 6104 w tytule „wadium-przetarg na 

wynajem powierzchni w budynku SP Nr 12” oraz przedłożenie dowodu wpłaty najpóźniej 

do dnia 27.08.2018 r. do godziny 1000. 

- wadium przetargowe zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu nie 

później niż przed upływem 22 dni od odwołania lub zamknięcia przetargu; 

- wadium przetargowe zalicza się na poczet kaucji lub czynszu i opłat dodatkowych.  
3. Oferty w formie pisemnej, w nieprzejrzystych, zamkniętych kopertach nie identyfikujących 

oferenta z napisem:  
„Przetarg na wynajem lokalu do prowadzenia sklepiku szkolnego w budynku Szkoły  
Podstawowej Nr 12 im. Zygmunta Glogera w Białymstoku – PAKIET nr 1 - nie otwierać 

do 27.08.2018r. do godz. 10
00

 ” 
lub 
„Przetarg na wynajem lokalu do prowadzenia sklepiku szkolnego w budynku Szkoły  
Podstawowej Nr 12 im. Zygmunta Glogera w Białymstoku – PAKIET nr 2 - nie otwierać 

do 27.08.2018r. do godz. 10
00

 ” 

należy składać w terminie  do 27.08.2018 r. do godziny 10
00

 w siedzibie zamawiającego  
tj. w sekretariacie Szkoły Podstawowej Nr 12 im .Zygmunta Glogera, ul. Komisji Edukacji 
Narodowej 1A, 15-687 Białystok  

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 27.08.2018 r. o godzinie 10
30

 w siedzibie Szkoły 
Podstawowej Nr 12 im .Zygmunta Glogera, ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A, 15-687 
Białystok – s. A2/6 

4. Przetarg wygra ofertujący najwyższą miesięczną stawkę czynszu netto za najem.  
5. Niedopuszczalne jest dokonywanie zmian w ofertach już złożonych.  
6. Wygrywający przetarg zobowiązany jest do zawarcia umowy najmu w terminie do 7 dni od 

powiadomienia podmiotu wyłonionego, po uzyskaniu zgody Prezydenta Miasta 
Białegostoku przez organizatora przetargu. Umowa zostanie zawarta na czas określony 
tj. PAKIET 1  - od 12.10.2018 r. do 30.06.2021 r. 

           PAKIET 2 – od 03.09.2018 r. do 30.06.2021 r.  

http://www.sp12bialystok.pl/


7. Lokale można oglądać w dniach od 13.08.2018 r. do 27.08.2018 r. w godzinach od 9°° 
do 12°°.  

8. Organizator przetargu odrzuci ofertę, jeżeli: 

- została złożona po wyznaczonym terminie;  
- nie została podpisana lub została podpisana przez osobę nieupoważnioną do 
reprezentowania Oferenta;  
- oferta nie zawiera danych, o których mowa w załączniku „Oferta” albo dane te są 
niekompletne lub nieczytelne; 
- do oferty nie zostały dołączone dokumenty wymienione w załączniku „Oferta” pkt. 3 
lub załączone dokumenty nie spełniają warunków określonych w w/w. punktach;  
- uczestnik przetargu nie zaoferował co najmniej ceny wywoławczej. 

9. Oferent zostanie niezwłocznie poinformowany o odrzuceniu oferty.  
10. Do przetargu nie mogą przystępować podmioty zalegające z opłatami wobec Gminy Miasta 

Białegostoku. 

11. Szczegółowych informacji w sprawie przetargu udziela Pani Monika Kucharczyk, 

tel. 535 100 234. 

12. Wzór oferty, wzór umowy najmu oraz regulamin przetargu można pobrać ze strony 
internetowej Szkoły Podstawowej Nr 12 im .Zygmunta Glogera w Białymstoku – 
www.sp12bialystok.pl  zakładka BIP oraz w sekretariacie szkoły.  

13. Zastrzega się prawo do odwołania lub zmiany oferty przetargowej oraz unieważnienia 
przetargu bez podania przyczyn. 

 

Formularz oferty, wzór umowy najmu, oświadczenie, klauzula informacyjna oraz 

regulamin przetargu w załączeniu.  

 

 

 

   

http://www.sp12bialystok.pl/

