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REGULAMIN KONKURSU OFERT 
 NA PRZYGOTOWANIE, DOSTARCZENIE  

I WYDANIE GORĄCEGO POSIŁKU – OBIADU W STOŁÓWCE 
ZESPOŁU SZKÓŁ NR 11 W LUBLINIE 

I. Informacje ogólne. 

1. Informacje o zamawiającym i przedmiocie konkursu. 

1.1. Zamawiający: 

Zespół Szkół nr 11  

ul. Farbiarska 8 

20-107 Lublin  

Tel/fax 81 532-65-12 

e-mail; poczta@zs11.lublin.eu 

www.zs11.pl 

 1.2.Zamawiający ogłasza konkurs ofert na: 

„Przygotowanie, dostarczenie i wydanie gorącego posiłku – obiadu dla uczniów  

   w stołówce Zespołu Szkół nr 11 w Lublinie" 

II.  Przedmiot konkursu 

1. Przedmiot oferty stanowi przygotowanie, dostarczenie i wydanie obiadu w stołówce 

Zespołu Szkół nr 11 w okresie od 01.09.2014r. do 30.06.2016r.  na podstawie umowy 

dzierżawy pomieszczeń i urządzeń. 

 2. Powierzchnia pomieszczeń przeznaczonych do dzierżawy ( wydawalnia, zmywalnia, 

pomieszczenia socjalne, sanitarne, porządkowe, komunikacja) wynosi 54,34 m2, 

natomiast jadalnia o powierzchni 54,10 m2 będzie udostępniona na czas wydawania 

posiłków w godz. od 1200  do 1400 i nie stanowi przedmiotu dzierżawy. 

 3. Wykaz pomieszczeń, wyposażenia i sprzętu stanowiącego przedmiot dzierżawy 

stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

III. Obowiązki oferenta 

1. Przygotowanie, dostarczenie i wydanie obiadu uczniom i pracownikom w stołówce 

Zespołu Szkól nr 11 w Lublinie w czasie trwania zajęć lekcyjnych. 

2. Przestrzeganie przepisów bhp, ppoż., sanitarno – epidemiologicznych. 

3. Utrzymanie czystości i porządku w dzierżawionych pomieszczeniach. 

4. Codzienne wywożenie odpadków pokonsumpcyjnych. 



 2

5. Uzyskanie niezbędnych pozwoleń sanitarno- epidemiologicznych. 

6. Terminowe uiszczanie należności z tytułu dzierżawy pomieszczeń, sprzętu, zużycia 

wody i odprowadzenia ścieków, zużycia energii elektrycznej, podatku od 

nieruchomości z tytułu dzierżawy. 

IV. Opis sposobu przygotowania oferty: 

1. Oferta powinna zawierać następujące dokumenty: 

l. l wypełniony formularz ofertowy /druk w załączeniu/,  

1.2 dokumenty uwiarygodniające Oferenta stosownie do części V niniejszych warunków. 

2. Postać oferty. 

a)  Oferenci zobowiązani są przedstawić ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w 

niniejszych warunkach konkursu. 

b)  Oferta musi być sporządzona w języku polskim.  

c)  Wszystkie strony ofert, w kolejności wskazanej w formularzu ofertowym, powinny 

być spięte. Każda strona powinna być opatrzona kolejnym numerem, w prawym 

górnym rogu strony. Poprawki lub zmiany w ofercie powinny być naniesione 

czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby uprawnionej. 

d)  Oferta sporządzona przez Oferenta musi zawierać: 

- propozycję dotyczącą wysokości czynszu za okresy miesięczne z tytułu dzierżawy 

pomieszczeń i sprzętu, 

- cenę obiadu. 

3. Opakowanie i oznakowanie ofert. 

a. Oferty należy składać w nieprzezroczystych i zamkniętych kopertach lub 

opakowaniach. 

b. Koperta powinna być zaadresowana do Zamawiającego na adres: 

  Zespól Szkół nr 11 , ul. Farbiarska 8,  20-107 Lublin, 

  i zawierać opis: 

 „Konkurs na przygotowanie, dostarczenie i wydanie gorącego posiłku – obiadu 

dla uczniów w stołówce Zespołu Szkół nr 11 w Lublinie" 

V. Warunki wymagane od oferentów i dokumenty uwiarygodniające: 

1. W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład komisji ani ich 

współmałżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo. 
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2. Oferty mogą składać jednostki posiadające uprawnienia do prowadzenia 

działalności gospodarczej zgodnie z przeznaczeniem – kserokopia KRS lub wpisu 

do ewidencji działalności gospodarczej – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed upływem terminu składania ofert. 

3. Oferenci winni dołączyć dane dotyczące statusu prawnego sytuacji finansowej – 

zaświadczenie z ZUS lub Urzędu Skarbowego - wystawione nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

4. Oświadczenie Oferenta zawierające akceptację zasad określonych niniejszym 

regulaminem oraz zapoznaniem się z warunkami dzierżawy pomieszczeń i 

sprzętu. 

5. Oświadczenie Oferenta na ponoszenie kosztów związanych ze zużyciem wody, 

energii elektrycznej, opłaty podatku od dzierżawionej nieruchomości. 

6. Każdy oferent może złożyć tylko jedna ofertę. 

7. Oferta winna być podpisana przez uprawnioną osobę do reprezentacji Oferenta. 

8. Oświadczenie o niekaralności. 

              Dokumenty, o których mowa mogą być przedstawione w formie kserokopii  

              poświadczonych za zgodność z oryginałem.  

VI. Kryteria oceny oferty: 

1. Cena obiadu - ……………%. 

2. Cena miesięcznego czynszu dzierżawy  ………….. %. 

VII. Termin i miejsce składania ofert. 

1. Oferty należy składać na adres podany w ogłoszeniu o konkursie w terminie do dnia 

20.08.2014r.  do godz. 12 00 w sekretariacie Zespołu Szkół nr 11 w Lublinie, ul. 

Farbiarska 8. Oferty złożone po wyżej podanym terminie będą zwrócone 

oferentowi bez rozpatrzenia i bez otwierania. Potwierdzeniem złożenia oferty 

będzie oznakowanie jej podczas składania w sekretariacie szkoły, polegające na 

odnotowaniu na kopercie terminu jej złożenia (data, godzina).  

 

VIII. Tryb udzielania wyjaśnień warunków konkursu. 

1. Szczegółowe informacje udzielane są zainteresowanym w pok. 9 w godz. 830 – 1400, 

lub telefonicznie pod numerem 81-532-65-12.  
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2. Każdy Oferent ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści 

dokumentów konkursowych w terminie nie później niż 3 dni przed upływem 

terminu składania ofert. Pytania oraz odpowiedzi muszą być sformułowane na 

piśmie.  

3. Wizji lokalnej dokona Oferent indywidualnie, po uprzednim telefonicznym 

uzgodnieniu terminu z Dyrektorem lub Kierownikiem administracyjnym szkoły. 

IX. Miejsce, termin i tryb otwarcia ofert, informacje na temat Oferenta. 

1. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 20.08.2014r o godz.12.00 w gabinecie 

dyrektora szkoły.  

2. Po otwarciu każdej z kopert zostanie podana do wiadomości zebranych nazwa 

Oferenta wraz z proponowanymi cenami. 

3. Przyczyną nieważności oferty będzie wystąpienie choćby jednego z poniższych 

uchybień: 

− oferta wpłynęła od wykonawcy, który nie może brać udziału w postępowaniu, 

− nie została zachowana prawidłowa forma oferty, 

− oferta, która nadeszła pocztą w kopertach uszkodzonych lub nie zamkniętych 

będą traktowane jako odtajnione i zwrócone Oferentowi bez rozpatrzenia, 

− brak któregokolwiek z dokumentów wymienionych w części V regulaminu. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo po otwarciu ofert do wezwania Oferenta celem 

złożenia ewentualnych dodatkowych wyjaśnień odnośnie złożonej ofert. 

5. Oferenci są związani złożoną ofertą przez okres 30 dni od daty terminu składania 

ofert.  

X. Tryb ogłoszenia wyników konkursu, tryb zawarcia umowy. 

1. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokona Komisja powołana przez  Dyrektora 

Zespołu Szkół nr 11 w Lublinie. 

2. Komisja dokona analizy złożonych ofert, wspólnie dokonuje punktacji zgodnie z 

ustalonymi w regulaminie kryteriami oceny ofert. 

3. Oferta, która otrzyma największą liczbę punktów zostanie uznana za 

najkorzystniejszą. 
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4. Wyniki konkursu zostaną niezwłocznie ogłoszone na tablicy ogłoszeń Zespołu 

Szkół nr 11 w Lublinie oraz na stronie internetowej www.zs11.pl , wskazując firmę 

(nazwę i jej siedzibę) oraz cenę. 

5. Zawarcie umowy nastąpi w terminie wskazanym przez Zamawiającego.  

 

Załączniki Regulaminu Konkursu: 

1. wzór oferty 

 


