OGŁOSZENIE
Szkoła Podstawowa Nr 14 w Przemyślu ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na
wynajem nieruchomości - sali gimnastycznej, dwóch pomieszczeń szatni, dwóch
pomieszczeń wc i sprzętu sportowego.
§ 1 Warunki wynajmu
1. Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 14 im Zjednoczonej Europy w Przemyślu
ul. Borelowskiego 12, ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na wynajem:
- sali gimnastycznej o powierzchni 162 m²
- dwóch szatni przynależnych do sali gimnastycznej
- dwóch pomieszczeń wc
- sprzętu sportowego tj. materace, pachołki , płotki, skrzynia gimnastyczna
2. Pomieszczenia do wynajmu można obejrzeć do dnia 20.09.2016 r, od godziny 15,00
po wcześniejszym skontaktowaniu się z woźnym szkolnym na telefon 16 6707270.
3. Okres wynajmu obejmuje okres 01.10.2016 d0 30.06.2017 r.
4. Minimalna stawka wynajmu wznosi 30,00 zł. za godzinę zegarową. Z chwilą powstania
obowiązku naliczania VAT kwota ta zostanie zwiększona o 23 %
5. W cenie czynszu zawarte są koszty związane z eksploatacją powierzchni najmu: energii
elektrycznej, wody, ścieków oraz centralne ogrzewanie.
6. Terminy płatności czynszu ustala się miesięcznie w terminie 10 każdego miesiąca z góry.
7. Na najemcy spoczywa obowiązek zabezpieczenia pomieszczeń oraz utrzymania ich
w należytym stanie.
8. Najemca będzie zobowiązany do przestrzegania obowiązujący na terenie szkoły przepisów
i zasad sanitarno-epidemiologicznych, bhp i p.poż.
9. W okresie trwania umowy najemca będzie odpowiadał za bezpieczeństwo osób
przebywających w wynajmowanych pomieszczeniach oraz za powierzony sprzęt sportowy.
§ 2 Terminy i warunki przetargu
1. Pisemna oferta powinna zawierać wypełniony formularz ofertowy (w załączeniu druk
ofertowy)
2. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z regulaminem przetargu, warunkami przetargu w
ogłoszeniu, warunkami umowy i przyjął te warunki bez zastrzeżeń.
3. Oświadczenie, że znany jest mu stan techniczny wynajmowanych pomieszczeń.
4. Zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności gospodarczej nie starsze niż 6 miesięcy
5. Pisemną ofertę – w nieprzeźroczystej kopercie z napisem „przetarg pisemny nieograniczony
na wynajem nieruchomości - sali gimnastycznej, dwóch pomieszczeń szatni, dwóch
pomieszczeń wc i sprzętu sportowego” w Szkole Podstawowej Nr 14 im. Zjednoczonej
Europy w Przemyślu, należy złoży sekretariacie szkoły na piśmie w zamkniętej kopercie, w
terminie do dnia 22.09.2016 r.
6. Komisyjne otwarcie i rozpatrzenie ofert nastąpi w siedzibie szkoły w pomieszczeniach
administracji w dniu 23.09.2016 o godzinie 9,00.
7. Za najkorzystniejszą ofertę będzie uznana oferta z najwyższą ceną.
8. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników.
9. Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 14 zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez
wybrania którejkolwiek z ofert i podania przyczyny.
10.Podpisanie umowy z podmiotem, którego oferta zostanie wybrana nastąpi nie później
niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia wyboru ofert. W przypadku niepodpisania umowy
z winy oferenta, który wygrał przetarg wynajmujący odstąpi od jej zawarcia W takim

przypadku umowa zostanie zawarta z oferentem którego oferta cenowa odpowiada
wynajmującemu lub unieważnia się przetarg.
11.O wynikach przetargu zawiadamia się wszystkich oferentów na piśmie .
§ 3 Informacje dodatkowe
1. Ogłoszenie o przetargu zamieszcza się na tablicy ogłoszeń szkoły przy sekretariacie oraz na
stronie internetowej szkoły www.sp14.pl od dnia ogłoszenia przetargu tj. od dnia
12.09.2016 r. do dnia rozstrzygnięcia przetargu tj. 23.09.2016 r.
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podpis dyrektora szkoły

