
Załącznik nr 1 do Zarządzenie nr 08/2018 

 

Mszana Dolna, 10.07.2018 r. 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU 

 
Dyrektor Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Mszanie Dolnej ogłasza 

przetarg pisemny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego z przeznaczeniem na 

działalność handlowo-gastronomiczną, znajdującego się na terenie Zespołu Szkół 

Techniczno-Informatycznych w Mszanie Dolnej przy ul. Matejki 11
 

 

1. Przedmiotem przetargu jest wynajem lokalu o powierzchni 73,82 m², składającego się 

z pięciu pomieszczeń wraz z wyposażeniem, z przeznaczeniem na prowadzenie 

działalności handlowej artykułami spożywczymi i szkolnymi oraz małą gastronomię. 

 

2. Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 

27.08.2018 roku do godz. 9.00 oferty (załącznik nr 1 do regulaminu przeprowadzania 

pisemnego przetargu na wynajem lokalu znajdującego się na terenie ZSTI) w formie 

pisemnej, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na wynajem lokalu użytkowego 

z przeznaczeniem na działalność handlowo-gastronomiczną, znajdującego się na 

terenie Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Mszanie Dolnej przy ul. 

Matejki 11 - nie otwierać przed dniem 27.08.2018 r. przed godz. 9.00”. 

Pisemne oferty winny zawierać: 

- pełna nazwa oferenta oraz adres zamieszkania, 

- datę sporządzenia oferty, 

- proponowaną stawkę czynszu brutto na miesiąc, 

- oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem technicznym lokalu oraz 

warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń (załącznik nr 2 do 

regulaminu przeprowadzania pisemnego przetargu na wynajem lokalu 

znajdującego się na terenie ZSTI) 

- parafowany projekt umowy najmu (Załącznik nr 3 Regulaminu 

przeprowadzenia pisemnego przetargu na wynajem lokalu znajdującego się na 

terenie ZSTI ) 

           Przy otwieraniu ofert pisemnych dopuszcza się obecność oferenta. 

 
3. Termin przetargu ustala się na dzień 27.08.2018 r. godz. 9.15 w siedzibie Zespołu Szkół 

Techniczno-Informatycznych w Mszanie Dolnej przy ul. Starowiejskiej 4 

 

4. Okres najmu od 01.09.2018 roku do 31.08.2021 roku. 

 

5. Stawkę wywoławczą czynszu najmu ustala się na kwotę 500,00 zł miesięcznie brutto. 

 

6. Oprócz stawki czynszu Najemca będzie ponosił dodatkowe opłaty z tytułu korzystania ze 

świadczeń dodatkowych (energia, gaz, woda, ścieki, inflacja) wg zasad określonych w 

umowie. 

 

7. Przetarg jest ważny, jeżeli wpłynie co najmniej jedna oferta spełniająca warunki przetargu, a 

zgłoszona stawka czynszu nie będzie niższa od podanej stawki wywoławczej. 

 

8. Zastrzega się prawo zamknięcia przetargu bez wyłonienia którejkolwiek z ofert, bez podania 

przyczyny. 

 

9. Informacje o przedmiocie najmu, regulamin przetargu, wzór oświadczenia  

o zapoznaniu się z regulaminem oraz warunkami przetargu a także projekt umowy najmu 

można odebrać w sekretariacie Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych  

w Mszanie Dolnej. W/w informacje są także dostępne na stronie internetowej szkoły 

www.zsti.edu.pl 

http://www.zsti.edu.pl/

