
l l LlcEUM oGoLNoKSZTAŁCACE
Hugonn Kollątaja

58.300lĘhłzych, Ą $ńolenia 34
lcl,74 84-233-92

Dyrektor II Liceum ogólnokształcącego im. Hugona Kołłątaia
w Wałbrzychu

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na dzie rżawę
Iokalu użytkowego

o powierzchni 48 m2. Lol<al usytllowany jest w
im. [lugona l(ołłątaja w Wałbrzychu przy ul. al.
parterze,

budynl<u II Liceum Ogólnol<sztarłcącego
Wyzwolenia 34 58-300 Wałbrzych na

PrzednriotowY lokal przeznaczony jest do prowadzenia sklepil<u szkolnego. Ilość
uczniów ok. 4B4..

S|awl<a wywoławcza miesięczne}o CZynsl.U dzierżawy wynosi minimum 31,2 złotych
zg,odnie 'l 7,tll'ządzenienl Nr 669/201,9 Prezydenta Miasta Wałbrzycha w sprawie
ttsŁ;i]eni;l stzłwel< CZY\łZU za najem pomieszcz"ń, prrernaczenien.l na si<lepiki szkolne w
szl<ołach i zesPołach szkolno-przedszl<olnych, dla l<tórych organem prowaclzącyln jest
gmina Wałbrzyclr

KosztY eksPloatacji: zuŻycie wody, zużycie energii elektrycznej, zużycie paliwa
gazowego (ogrzewanieJ i odprowadzanie ścieków) nili.r"n. Śą *"Óług procentowej
kall<ulacji kosztów.

Maksymalny okres dzierŻawy od 01,,09.2022 r. do 31,08,2023 r, z możliwością
przedłużenia

CzYnsz dzierŻawY Płatny do 14dni od wystawienia faktury VAT każdego miesiąca, za
miesiąc bież,ący,

UWAGA!

L Of'erly należy sl<ładać w sel<retariacie II Liceum Ogólnclkszt;tłcącego w
Wałbrzych do clni;l 19,a8.ZO22 r,

Wałbrzychu przy al,Wyzwolenia 34, 58-300
do godz. t4,00.
0fertY naleŻY sl<ładaĆ w nieprzeŹroczystyclr, zamkniętych l<opcrt;lch, Na l<ope rcie
musi się znajdować adres Zamawiającego, z dopiskiem:
oferta konkursowa ,,Prowadzenie sklepiku szkolrrego w II l.iceum
OgóI noks ztałcącym w Wałbrzychu''
() l'e rt_;.l wi t-l t-l;l zawierilć:

Oświadczenie, ze Oferent zapoznał się z warunkami przelargu i przyjmuje je
bez zastrzeżeń,

2,

a

a

3.

zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospo clarc:ze),



ZaŚwiadczenie właŚciwego Urzędu Sl<arboweg o oraz właściwego oc-lclziału
zal<ładu ub ezpieczeń społecznych potwi erdzające oclpowi cd n ii, że oferent
nie zalega z oPłacaniem poclatl<ów, opłat orai skłaóek rl;l ubezpieczenia
zdrowotne lub społeczne,

dotychczas działalności g-ospoclarczej ze
doświadczenia w prowarlzenilt sl<lepil<u

Informacje o prowadzonej
szczegóhrym uwzględnieniem
szl<olne

1" Komisja Przetargowa ma prawo wybrania najkorzystniejszej oferty, lub nie
wybrania zadnej ze złożonych ofert.

2. Decyzja l<omisji jest ostateczna.

I)q!b_L]_(awę_iM
W II Liceum Ogólnol<ształcącym im. Flugona l(ołłataja w Wałbrzychu rłz clni robocze dogodziny 15,00. Osobą upowaŻnioną do kontaktu jest Pani Alina Brzezińsl<a tel,74
B4Z3592

Wałbrzych, dnia 0B.OB.2022r


