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ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, ul. Mickiewicza 8, 33-100 Tarnów zwraca się  

z zapytaniem ofertowym na wynajęcie pomieszczenia o łącznej  powierzchni użytkowej 6,64 m2 

zlokalizowanej  na parterze pawilonu dydaktyczno – bibliotecznego Państwowej Wyższej Szkoły 

Zawodowej w Tarnowie, ul. Mickiewicza 8 , 33-100 Tarnów. 

 

 

I Opis przedmiotu zamówienia 

 

1. Cel zadania  

 Przedmiotem  zapytania jest  wynajem pomieszczenia o łącznej  powierzchni 

użytkowej 6,64 m2 z przeznaczeniem na działalność gastronomiczną - sprzedaż  

artykułów spożywczych. 

 Punkt spożywczy zlokalizowany jest na parterze w budynku B w  PWSZ w 

Tarnowie, ul. Mickiewicza 8. 

 

2. Przedmiotem zamówienia jest lokal  wyposażony w:  

1. Lada - komplet   4mb 

2. szafki       szt. 3 

3. regały     5mb 

4. zlew dwukomorowy   szt. 1 

5. podgrzewacz wody     szt. 1 

6. krzesła      szt.2  

 

3. Oferent będzie zobowiązany do prowadzenia działalności polegającej na sprzedaży usług 

drobnej gastronomii na następujących zasadach: 

 wykorzystywania pomieszczeń wyłącznie do ww. celów, 

 doposażenia na własny koszt lokalu w sprzęty do prowadzenia działalności, 

 otwierania lokalu w godzinach otwarcia budynku B, 

 posiadania ważnych certyfikatów i zezwoleń  niezbędnych  do prowadzenia  działalności 

gastronomicznej, 

 utrzymanie czystości i porządku na terenie punktu gastronomicznego, 

 przestrzegania przepisów ochrony p.poż., BHP, Sanepidu, 

 wywóz nieczystości na własny koszt,  

 dokonywania na własny koszt napraw i konserwacji przedmiotu najmu  

 umowa najmu zostanie zawarta na warunkach projektu stanowiącego załącznik do 

niniejszego ogłoszenia. 

Oferent powinien przeprowadzić wizje lokalną stanu istniejącego.  

Zleceniodawca umożliwi Oferentom uczestnictwo w wizji lokalnej na obiekcie, który 

dotyczy przedmiotu zamówienia. dla zapoznania się lokalem. 

 

4. Wymagania końcowe: 

 

1. Oferent musi być podmiotem gospodarczym  

2. Oferent nie może powierzyć prowadzenia działalności innemu podmiotowi. 

3. Oferent w celu potwierdzenia ww. warunków do oferty musi załączyć następujące dokumenty: 

 Proponowany asortyment sprzedaży. 



 Potwierdzoną kopie aktualnego zaświadczenie z właściwego organu rejestrowego, 

potwierdzające, że profil działalności Oferenta jest zgodny z zapytaniem ofertowym. 

 Oświadczenie o prowadzeniu przez okres co najmniej 1 roku, jako podmiot gospodarczy, 

usług gastronomicznych. 

 

        5     Realizacja umowy: 

Realizacja umowy nastąpi od dnia 01.03.2019 r. na czas określony do dnia     

28.02.2022 r. 

 

       II    Opis sposobu przygotowania oferty 

 

Ofertę na zapytanie ofertowe na wynajem pomieszczenia w budynku B Państwowej 

Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie ( załącznik nr 1 ) należy złożyć w 

opieczętowanej kopercie z dopiskiem „Zapytanie L.Dz./Pro-dzpz/ 662 /2109 ” do dnia  

25  lutego  2019 roku do godz. 13.00 w siedzibie PWSZ w Tarnowie, ul. Mickiewicza 8, 

33-100 Tarnów na Dziennik Podawczy, pokój A024 lub przesłać pod adres email: 

oferty@pwsztar.edu.pl .  

 

1. Oferta  oddzielnie winna zawierać:  

 cenę (zł brutto) jako kwota najmu  za okres  jednego miesiąca ( czynsz ). 

2. Termin związania ofertą - 30 dni od złożenia oferty. 

3. Oferty spełniające wymagania Zamawiającego oceniane będą według kryteriów: 

 cena 100% 

4. O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje deklarowana kwota za wynajem lokalu. 

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 

6. Z oferentem który przedstawi najkorzystniejszą ofertę sporządzona zostanie umowa najmu 

7. Zamawiającemu przysługuje prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. 

Wykonawcy z tego tytułu nie będą przysługiwać jakiekolwiek roszczenia w tym finansowe 

od Zamawiającego. 

8. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 14 6316683 Zbigniew 

Czemierowski lub 6316616 Jan Bardo. 
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