Dyrektor
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nysie
Ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na najem pomieszczenia w siedzibie CKZiU
w Nysie, 48-300 Nysa ul. Orkana 6 z przeznaczeniem na prowadzenie sklepiku
szkolnego.
Przedmiot przetargu
Pomieszczenie o powierzchni 14 m2 zlokalizowane w budynku szkoły i dostosowane do pełnienia
funkcji szkolnego sklepiku-bufetu. Do pomieszczenia doprowadzona jest instalacja elektryczna
jednofazowa.
Warunki uczestnictwa w przetargu
Do przetargu może przystąpić każdy, kto spełnia następujące warunki:
1) prowadzi zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży detalicznej artykułów
spożywczych lub garmażeryjnych;
2) nie posiada zaległych zobowiązań w stosunku do Skarbu Państwa, Centrum Kształcenia
Zawodowego w Nysie, lub Powiatu Nyskiego;
3) nie posiada znacznych zaległości w regulowaniu zobowiązań wobec osób trzecich;
4) w ciągu dwóch lat poprzedzających datę przetargu nie odmówił zawarcia umowy wynikającej z
wygrania dowolnego przetargu przeprowadzonego przez Powiat Nyski lub dowolną jego
jednostkę organizacyjną;
5) złoży w wyznaczonym terminie w zaklejonej kopercie prawidłową ofertę.
Termin składania ofert i rozstrzygnięcia przetargu
1. Oferty należy dostarczyć do sekretariatu CKZiU w Nysie najpóźniej do 31 lipca 2019 r. do godziny
11.50.
2. Publiczne otwarcie i prezentacja ofert odbędzie się 31 lipca 2019 r. o godzinie 12.00 w Sali
konferencyjnej CKZiU w Nysie.
Forma i treść oferty
1. Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie bez widocznych informacji o treści oferty.
2. Koperta z ofertą winna zostać oznaczona napisem „OFERTA – przetarg na wynajem
pomieszczenia sklepiku szkolnego – nie otwierać przed przetargiem”
3. Oferta powinna zawierać:
1) oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z „Regulaminem przetargu” i przyjęciu jego
postanowień;
2) oświadczenie o prowadzeniu zarejestrowanej działalności gospodarczej w zakresie;

3) oświadczenie o nieposiadaniu zaległych zobowiązań w stosunku do Skarbu Państwa, Centrum
Kształcenia Zawodowego w Nysie, lub Powiatu Nyskiego ani znacznych zaległości w
regulowaniu zobowiązań wobec osób trzecich;
4) oświadczenie oferenta, że w ciągu dwóch lat poprzedzających datę przetargu nie odmówił
zawarcia umowy wynikającej z wygrania dowolnego przetargu przeprowadzonego przez
Powiat Nyski lub dowolną jego jednostkę organizacyjną;
5) dane oferenta niezbędne do sporządzenia umowy w razie wygrania przetargu;
6) ofertę
a. stawki czynszu najmu;
b. przewidywanego asortymentu (rodzajowo) sklepiku.
4. Złożenie oferty winno być poprzedzone zapoznaniem się oferenta ze stanem pomieszczenia
będącego przedmiotem przetargu. Złożenie oferty bez oględzin pomieszczenia oznacza
akceptację w ciemno stanu pomieszczenia.
Informacje ogólne
1. Wywoławcza stawka czynszu jest równa stawce czynszu stosowanych przez Gminę Nysa przy
wynajmie lokali użytkowych w rejonie siedziby CKZiU w Nysie i wynosi 18,00 (osiemnaście) zł.
2. Przetarg zostanie rozstrzygnięty w oparciu o najwyższą zaoferowaną stawkę czynszu z
uwzględnieniem przewidywanego asortymentu sprzedaży.
3. W razie niezaakceptowania przewidywanego asortymentu sprzedaży przez Dyrektora CKZiU
w Nysie, oferta w tym wyłącznie zakresie może zostać dostosowana w drodze negocjacji.
4. Z wygrywającym przetarg zostanie zawarta umowa najmu, z uwzględnieniem punktu 2, na
okres jednego roku. Na wniosek wygrywającego przetarg umowa może obowiązywać do
końca zajęć szkolnych w roku szkolnym 2019/2020.
5. Regulamin przetargu i wzór umowy jest dostępny w sekretariacie CKZiU w Nysie oraz na
stronie internetowej szkoły pod adresem www.ckziu.nysa.pl.

