
KG.261.1.2019          Lublin 17.06.2019 

 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTY CENOWEJ 

 

Zamawiający: Szkoła Podstawowa nr 21 im. Królowej Jadwigi; 20-047 Lublin; ul. Zuchów 1; tel. 534 18 36. 

Zamawiający zaprasza Państwa, do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania 

ofertowego o cenę na: Wynajem pomieszczenia z przeznaczeniem na sklepik o powierzchni 8,1 m2. 

1. Termin realizacji zamówienia: od 02.09.2019 do 30.06.2020  

2. Termin składania ofert: do 25.06.2019 do godziny 10:00 

3. Miejsce składania ofert: siedziba zamawiającego- sekretariat Szkoły Podstawowej nr 21 w Lublinie, 

ul. Zuchów 1. 

4. Rodzaj zamówienia: 

- zamówienie publiczne poniżej wartości progowej 30 000 euro. 

- do zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień 

Publicznych ( tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, 2215, z 2019 r. poz. 53, 730) zgodnie z art. 4 pkt. 8 

ustawy. 

5. Sposób złożenia oferty przez Wykonawcę: 

- ofertę należy złożyć zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia- załączniki nr 1 

- oferta powinna być złożona osobiście w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 21 lub przesłana 

pocztą na adres Szkoła Podstawowa nr 21 im. Królowej Jadwigi, 20-047 Lublin, ul. Zuchów 1 

(decyduje data wpływu do sekretariatu) 

- ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie i zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający 

zapoznanie się z jej zawartością bez naruszenia zabezpieczeń przed upływem terminu otwarcia 

ofert. 

 

 

Na kopercie należy dopisać: 

 

   Nazwa i adres wykonawcy (dopuszcza się odcisk stempla) 

 

Szkoła Podstawowa nr 21 im. Królowej Jadwigi 

Ul. Zuchów 1, 20-047 Lublin 

Oferta na: Wynajem pomieszczenia z przeznaczeniem na sklepik 

Nr sprawy: KG.261.1.2019 

NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 25.06.2019 GODZINA 10:30 

 

 

 

 



6. Dodatkowych informacji udziela się telefonicznie pod numerem telefonu: 81 534 10 16 w godzinach 

07:30-15:00. 

7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Zaproszeniu do składania ofert cenowych 

zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

 

Sposób przygotowania oferty: 

1. Ofertę należy stworzyć w formie pisemnej, w języku polskim. 

2. Wykonawca nie może samodzielnie modyfikować treści szablonów wskazanych w załącznikach. 

3. Wszystkie poprawki, zmiany lub wykreślenia w treści oferty musza być naniesione w czytelny 

sposób, parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę/y uprawnioną/e do podpisywania 

oferty. 

4. Zamawiający uznaje, że podpisem jest: złożony własnoręcznie znak, z którego można odczytać 

zgodne z aktualnym dokumentem tożsamości imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli własnoręczny 

znak nie jest czytelny bądź nie zawiera imienia i nazwiska w pełnym brzmieniu, to znak musi być 

uzupełniony napisem ( w formie odcisku stempla), z którego można odczytać imię i nazwisko 

podpisującego. 

5. Wykonawca pod rygorem odrzucenia oferty może złożyć tylko jedną ofertę, w której musi być 

oferowana tylko jedna cena. 

6. Ceną oferty będzie kwota brutto obliczana w poniższy sposób: 

- w formularzu ofertowym należy podać cenę netto za miesiąc użytkowania pomieszczenia 

- obliczyć kwotę podatku VAT dla ceny netto 

- obliczyć wartość brutto, powiększając podaną cenę netto o należny podatek  

7. Wartość cenową za wynajem należy podać w złotych polskich cyfrą z dokładnością do pełnych 

groszy 

8. Oferta winna zawierać następujące dokumenty: 

a. załącznik nr 1- opis przedmiotu zamówienia 

b. załącznik nr 2- formularz ofertowy 

c. załącznik nr 3- wzór umowy 

d. załącznik nr 4- klauzula informacyjna 

 

Wybór najkorzystniejszej oferty: 

1. Kryterium wyboru jest najwyższa cena netto: 

     Cena netto badanej oferty                    

        Najwyższa cena netto                     X 100 pkt = liczba uzyskanych punktów 

 

2. Wykonawcy będą oceniani w skali od 0 do 100 pkt. 

 



Informacje dodatkowe: 

1. Zamawiający unieważni niniejsze postępowanie, jeżeli: 

- nie wpłynie żadna oferta 

- postępowanie obarczone będzie wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy  

- cena oferty jest niższa niż kwota, która Zamawiający zamierza uzyskać co miesiąc ze sfinansowania 

zamówienia. 

2. Zamawiający odrzuci ofertę: 

- która zostanie złożona po terminie, o którym mowa w pkt. 2 ogłoszenia 

- gdy wykonawca nie przedłoży w wyznaczonym terminie odpowiednich dokumentów  

- jeżeli jej treść nie będzie odpowiadała treści niniejszego ogłoszenia  

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 

- zmiany treści niniejszego ogłoszenia 

- modyfikacji procedury wyboru wykonawcy 

- poprawienia oczywistych lub nieistotnych omyłek w ofercie wykonawcy 

- wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty, jeżeli wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, 

uchyli się od zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1- opis przedmiotu zamówienia  

1. Przedmiotem zamówienia jest wynajem pomieszczenia z przeznaczeniem na prowadzenie sklepiku 

szkolnego o powierzchni 8,1 m2. 

2. Najemca wybrany w drodze postępowania prowadzone w trybie zapytania ofertowego zobowiązuje 

się do dostosowania asortymentu sprzedawanego w sklepiku do wymogów stawianych przez 

Wynajmującego. 

3. Produkty sprzedawane nie mogą zagrażać zdrowiu oraz życiu uczniów i powinny obejmować 

zdrową żywność między innymi soki naturalne, wodę mineralną, batony i ciastka zbożowe, owoce 

sezonowe oraz inne przekąski, w których skład wchodzą zdrowe produkty. 

4. Asortyment sklepiku ma być zgodny z Rozporządzenie 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. 2016 poz. 1154) 

5. Sprzedaż odbywa się w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach 07:00- 15:00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2- formularz ofertowy   

 

miejscowość, data………………………………….. 

 

……………………………………………………………….. 

( pieczęć firma Wykonawcy) 

 

 

FORMULARZ OFERTY WYKONAWCY W TRYBIE ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERTY CENOWEJ 

 

W nawiązaniu do ogłoszenia- nr sprawy KG.261.1.2019, składam ofertę cenową na: wynajem 

pomieszczenia z przeznaczeniem na sklepik o powierzchni 8,1 m2  ( cena za miesiąc kalendarzowy) w 

wysokości: 

 

Cena jednostkowa netto oferty (cena za miesiąc) wynosi: …………….zł słownie 

………………………………………………. 

 

Podatek VAT wynosi: …………….zł słownie ………………………………………………………………………….. 

 

Całościowa wartość oferty brutto (cena za miesiąc) wynosi: …………….zł słownie 

…………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 3-  wzór umowy 

 

Umowa nr ……../ 2019 

zawarta dnia ………………………… r. 

pomiędzy Gminą Lublin z siedzibą przy Placu Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, NIP: 9462575811, 

w imieniu i na rzecz której działa Szkoła Podstawowa nr 21 im. Królowej Jadwigi, ul. Zuchów 1, 20-047 

Lublin, zwana dalej „Wynajmującym”, reprezentowanym przez Pana Jerzego Piskora- Dyrektora Szkoły 

Podstawowej nr 21 w Lublinie 

a 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………NIP…………………

…………………………… z siedzibą w ……………………………………………………………………… 

reprezentowaną przez: 

………………………………………………………………………………………………………………… 

zwanym w dalszej części umowy „Najemcą” 

§1 

Wynajmujący udostępnia Najemcy pomieszczenie na sklepik o powierzchni 8,1 m2 na okres od 02.09.2019 

do 30.06.2020 r. 

§2 

Najemca zobowiązuję się wpłacić na rzecz Wynajmującego kwotę…………… netto ( do kwoty netto na 

fakturze doliczony będzie podatek VAT)  w rozliczeniach miesięcznych, do 10 dnia każdego miesiąca z góry 

po otrzymaniu rachunku. W miesiącu, w którym przypadają ferie świąteczne, zimowe lub przerwy w 

zajęciach dydaktycznych powyżej jednego tygodnia kwota za wynajem zostanie odpowiednio zmniejszona. 

Opłata za wynajem pomieszczenia zawiera opłaty licznikowe i media. 

§3 

Najemca zobowiązuję  się do dostosowania asortymentu sprzedawanego w sklepiku do wymogów 

stawianych prze Wynajmującego. Asortyment sklepiku ma być zgodny z Rozporządzenie 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. 2016 poz. 1154). 

 

§4 

Jeżeli Najemca spowoduje zniszczenie pomieszczeń i urządzeń w stopniu przekraczającym dopuszczalne 

normy zwykłego zużycia zobowiązany jest do pokrycia strat w terminie 10 dni od chwili przedłożenia mu 

rachunku wraz z protokołem strat sporządzonym przez komisję złożoną z przedstawicieli obu 



umawiających się stron. W przypadku zwłoki pokrycia kosztów naprawy przez Najemcę, Wynajmujący 

uprawniony  jest do rozwiązania umowy bez okresu wypowiedzenia. 

§5 

Najemca zobowiązany jest do zabezpieczenia mienia wniesionego do pomieszczeń w sposób wystarczający, 

z Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże i zniszczenie sprzętu wynikające z 

nieodpowiedniego nadzoru oraz zabezpieczenia. 

§6 

1. Wypowiedzenie niniejszej umowy przez jedną ze stron może nastąpić najpóźniej na 14 dni przed 

datą zamierzonego zejścia Najemcy z wynajętego obiektu z zastrzeżeniem §4 niniejszej umowy. 

2. Za niekorzystanie z winy Najemcy z wynajętego obiektu, Najemca zobowiązuje się zapłacić pełną 

należność ustaloną w §2 

§7 

1. W razie nieuregulowania należności za wynajem bądź zwłoki w terminie płatności będą naliczone 

odsetki. 

2. W przypadku nieuiszczenia opłaty za dwa miesiące umowa ulega rozwiązaniu z pierwszym dniem 

następującego miesiąca, bez zachowania terminu wypowiedzenia o którym jest mowa w §6.  

§8 

Najemca w ramach niniejszej umowy nie ma prawa odstępować obiektu innym najemcom. 

§9 

Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd Rejonowy w Lublinie.  

§10 

Niniejsza umowa sporządzona została w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach, po jednym z każdej 

z umawiających się stron. 

 

 

 

 

 WYNAJMUJĄCY       NAJEMCA 

 

 

 

 



Załącznik nr 4-  klauzula informacyjna 

 

Szanowni Państwo, 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, stron.1) (dalej jako: „RODO”), 

informujemy Panią/Pana o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także o 

przysługujących Pani/Panu prawach, wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 21 im. Królowej Jadwigi; dane 

adresowe: ul. Zuchów 1, 20-047 Lublin. 

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan kontaktować się we 

wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z 

przetwarzaniem danych poprzez: email: sp21@iod.lublin.eu lub pisemnie na adres Administratora danych. 

3. Pani/Pana dane osobowe uzyskane przy zawarciu i realizacji umowy o _________________ (dalej: 

„umowa”) wykorzystujemy w następujących celach:  

a)zawarcie i wykonanie umowy –przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu (podstawa 

prawna: art.6ust. 1  RODO); 

b)wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 

( RODO) takich jak:wystawianie i przechowywanie faktur oraz innych dokumentów księgowych; 

rozpatrywanie reklamacji. Zdanych osobowych potrzebnych do realizacji wyżej wymienionych celów 

będziemy korzystać:przez czas niezbędny do ich realizacji;przez czas, w którym obowiązujące przepisy 

prawa nakazują Administratorowi przechowywać dane.  

c)dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami –przez czas trwania umowy (podstawa 

prawna: art.6ust. 1 RODO) oraz przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy, a w 

przypadku dochodzenia przez nas roszczeń/obrony przed roszczeniami lub zawiadamiania właściwych 

organów –przez czas trwania takich postępowań (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 RODO); Do zawarcia 

umowy wymagamy podania przez Panią/Pana danych wskazanych na formularzu umowy (jeśli ich Pani/Pan 

nie poda, nie zawrzemy umowy). Dodatkowo możemy poprosić o inne dane, które nie mają wpływu na 

zawarcie umowy, ale jeżeli ich nie otrzymamy, nie będziemy mogli np. dzwonić pod numer kontaktowy lub 

kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

4. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane:podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia 

przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów 

prawa;podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, audytowe, prawne, podatkowe,  

innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu: podmiotom prowadzącym 

działalność pocztową lub kurierską; podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje 

płatnicze). 

5. Pani/Pana dane nie będą podlegać automatycznym sposobom przetwarzania danych opierających się na 

zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym nie będą podlegać profilowaniu. 

6. Pan/Pana dane nie trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, 

Liechtenstein i Islandię). 7.W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują 

Pani/Panu następujące prawa:  

a. prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;  

b. prawo żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;  



c. prawo żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w art. 17 RODO; 

d. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;  

e. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, w przypadkach 

określonych w art. 21 RODO; 

f. prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych w przypadkach określonych w art. 20 RODO;  

g. wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych 

narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.  

 

 

 

 

Potwierdzenie otrzymania klauzuli informacyjnej: Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w 

tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz o prawach jakie mi przysługują 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

 

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

Data i Podpis osoby składającej oświadczenie 

 

 

 

 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

1.Dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (np. numeru telefonu, adresu 

poczty elektronicznej) przez administratora danych w celu. (np. umożliwienia kontaktu telefonicznego lub 

za pośrednictwem poczty e-mail). 

2.Dane osobowe przekazane przeze mnie są zgodne z prawdą 

 

………………………………………………………………. 

Data i podpis 


