
SP.11 – 271/  5   /2019 

Dębica, dnia  05 .07.2019 r. 

 

OGŁOSZENIE 

o przetargu pisemnym nieograniczonym  

na najem lokalu użytkowego – sklepik szkolny  

 

1. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi  w Dębicy przy ulicy 

Szkotniej 14 ogłasza pisemny nieograniczony przetarg na najem lokalu użytkowego                   

o powierzchni 21 m2 mieszczącego się na I piętrze budynku Publicznej Szkoły 

Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi   w Dębicy przy ul. Szkotniej 14.  

 

2.  Lokal przeznaczony będzie na prowadzenie działalności handlowej – sklepik szkolny  

w okresie od 01 września 2019 roku do 30 czerwca 2022 roku. 

3.  Cena wywoławcza z tytułu najmu lokalu wynosi  400,00 zł  (słownie: czterysta 

złotych 00/100) brutto za 1 miesiąc.  

 

4.  Termin wnoszenia opłat: do 10 dnia każdego miesiąca. 

 

5.  Nieruchomość jest obecnie wynajmowana na prowadzenie sklepiku szkolnego.  

 

6. Oferty pisemne w zamkniętych kopertach można składać w siedzibie Publicznej 

Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi  w Dębicy przy ulicy Szkotniej 

14 w sekretariacie szkoły w terminie  

    do dnia 20 sierpnia 2019 roku do godziny 1200.  

 

7.   Do oferty należy dołączyć: 

1) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie  

do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu  

do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,  

2) oświadczenie, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 

3) oświadczenie, że nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie 

społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie 

lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu. 

 

8. Oferty zostaną otwarte w dniu 20 sierpnia 2019 roku o godzinie 1230  

 

w siedzibie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Dębicy 

przy ulicy Szkotniej 14 w gabinecie dyrektora szkoły. 

 

9. Z dodatkowymi warunkami przetargu można zapoznać się w siedzibie Publicznej 

Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Dębicy przy ulicy Szkotniej 

14 – informacja w sekretariacie szkoły. 

 

10. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Dębicy przy 

ulicy Szkotniej 14 zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania 

którejkolwiek z ofert. 

 



11. Pisemna oferta powinna zwierać: 

1)  imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem 

jest osoba prawna lub inny podmiot; 

2)   datę sporządzenia oferty; 

3)  oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu oraz projektem umowy  

i przyjmuje je bez zastrzeżeń; 

4)   oferowaną cenę i sposób jej zapłaty; 

5)   proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków przetargu; 

6)  oświadczenie o nie zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie 

społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu, 

7) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie  

do ewidencji działalności gospodarczej. 

 

 

 

 

         Dyrektor Szkoły: 

           

 Alicja Prus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


