
Załącznik Nr 1 
do Regulaminu konkursu 

OFERTA

na konkurs ofert na najem lokalu użytkowego – kuchni z zapleczem i organizację punktu 
zbiorowego żywienia i bufetu w Zespole Szkół Nr 55 im. gen Stanisława Maczka, 01-651 
Warszawa, ul. Gwiaździsta 35. 

1. DANE PODSTAWOWE: 

Imię i nazwisko oraz adres Oferenta /
nazwa lub firma oraz siedziba 
Oferenta - (jeżeli Oferentem jest 
osoba prawna lub inny podmiot) 

................................................................................................. 

................................................................................................. 

Adres korespondencyjny ................................................................................................. 

.................................................................................................

Telefon, faks, tel. komórkowy ................................................................................................. 

.................................................................................................

Data sporządzenia oferty ................................................................................................. 

cena brutto za obiad (zupa, drugie 
danie- mięso/drób/ryby, kompot i 
deser/owoce) 

………………….………………………...zł (brutto) 
słownie: …………………………………………………………… 

Oferowana miesięczna stawka 
czynszu za najem lokalu użytkowego 
brutto (kuchnia wraz z zapleczem) 

………………….………………………...zł (brutto) 
słownie: …………………………………………………………… 

Proponowany asortyment bufetu 
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2. Oświadczenia i zobowiązania

1) Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami konkursu określonymi w regulaminie
konkursu na najem lokalu użytkowego –i organizację punktu zbiorowego żywienia oraz
bufetu  w  Zespole  Szkół  Nr  55  im.  gen  Stanisława  Maczka,  01-651  Warszawa,  ul.
Gwiaździsta 35, przeznaczonego do prowadzenia stołówki szkolnej i przyjmuję te warunki
bez zastrzeżeń.
2)  Oświadczam,  że  różnorodność  posiłków  będzie  zgodna  z  wytycznymi  Instytutu
Żywności  i  Żywienia  i  z  Zarządzeniem  nr  6244/2014  Prezydenta  Miasta  Stołecznego
Warszawy z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie określenia zaleceń w zakresie organizacji
żywienia  w  przedszkolach  i  szkołach  dla  których  organem  prowadzącym  jest  m.st.
Warszawa.
3)  Oświadczam,  że  sporządzanie  posiłków  w  całości  będzie  wykonywane  w  lokalu
użytkowym  najętym  od  szkoły,  lub  dowożone  z  innej  bazy  gastronomicznej  z
zezwoleniem na wywóz catering.
4) Oświadczam, że dokonałem/am oględzin lokalu i zapoznałem/am się z jego stanem 
technicznym.
5) Oświadczam, że zapoznałem/am się z projektem umowy najmu lokalu i akceptuję go 
bez zastrzeżeń.
6)  Oświadczam,  że  wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  w  zakresie
niezbędnym  do  przeprowadzenia  konkursu,  przy  zachowaniu  zasady  jawności  postępowania
konkursowego i wyniku konkursu.
7) Oświadczam, że jestem / nie jestem* w stanie likwidacji lub upadłości  (niewłaściwe
skreślić).
8)  Oświadczam,  że  najmuję  /  nie  najmuję*  innych  lokali  od  Miasta  stołecznego
Warszawy (niewłaściwe skreślić).  (UWAGA!!! w przypadku najmu innych lokali należy
załączyć oświadczenie o adresach najmowanych lokali oraz o braku zaległości w opłatach
z tytułu najmu tych lokali).
9) Oświadczam, że  figuruję / nie figuruję*  w rejestrze dłużników prowadzonym przez
biura informacji gospodarczych, o których mowa w przepisach o udostępnieniu informacji
gospodarczych (niewłaściwe skreślić).
10)  Zobowiązuję  się  do  wpłaty,  najpóźniej  w  dniu  podpisania  umowy  najmu,  kaucji
gwarancyjnej w wysokości trzech miesięcznych opłat czynszu wg oferowanej stawki, w
przypadku wygrania konkursu.
11)  Oświadczam,  że  nie  zalegam  uiszczaniem  podatków  oraz  opłacaniem  składek  na
ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.
12) Oświadczam, że posiadam bazę gastronomiczną  z zezwoleniem na wywóz cateringu
tak / nie*.
13)  Oświadczam,  że  jestem  ubezpieczony  od  odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie
prowadzonej  działalności  obejmującej  między  innymi  zdarzenia  losowe  i  zatrucia
pokarmowe.

Posiadam  świadomość,  iż  oferta  wypełniona  nieprawidłowo,  nie  spełniająca
warunków  określonych  w  pakiecie  konkursowym, niekompletna  (z  zastrzeżeniem
możliwości  uzupełnienia  w  ramach  składanych  wyjaśnień  lub  oświadczeń),
nieczytelna lub budząca wątpliwości co do swojej treści nie będzie rozpatrzona.
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3. DO OFERTY ZAŁĄCZAM OBOWIĄZKOWO WYMAGANE N/W

DOKUMENTY (w zależności od charakteru podmiotu) (*):

1)  aktualne, wystawione nie wcześniej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty dokumenty
identyfikujące podmiot  składający ofertę (zaświadczenie  o wpisie  do Centralnej  Ewidencji  i
Informacji  o  Działalności  Gospodarczej  lub  wyciąg  z  rejestru  handlowego  (KRS)  –  w
przypadku  braku  możliwości  dotrzymania  terminów  proceduralnych,  dopuszcza  się  złożenie
oświadczenia, że w przypadku wygrania konkursu wymienione zaświadczenie zostanie złożone
przed dniem zawarcia umowy najmu;
2) umowę spółki, w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki cywilnej;
3)  pełnomocnictwo  udzielone w formie pisemnej  (oryginał  lub kopia potwierdzona za
zgodność  z  oryginałem  przez  oferenta  lub  osobę  upoważnioną  przez  oferenta),  w
przypadku umocowania pełnomocnika do złożenia oferty lub zawarcia umowy,
4)  dokumenty  potwierdzające  należyte  wykonanie  usług  wskazanych  w  wykazie
doświadczenia zawodowego.

Wykaz doświadczenia zawodowego w zakresie zbiorowego żywienia.

Przedmiot umowy Data wykonania Odbiorca usług
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Należy wypełnić powyższą tabelę i załączyć do oferty dokumenty potwierdzające należyte
wykonanie usługi.

(*)  Dokumenty mogą być składane w formie oryginału lub kserokopii  potwierdzonej
przez oferenta za zgodność z oryginałem na każdej zapisanej stronie.

Warszawa, dnia ..........................                                     ..............................................................
czytelny podpis oferenta

(pieczątka firmy)


