Ogłoszenie na I przetarg sklepiku szkolnego
Gimnazjum nr 2 w Nysie, ul. B.Prusa 14, ogłasza pisemny przetarg wybór ofert (zgodnie z Uchwałą nr XXXI/325/96 Rady Miejskiej w Nysie z dnia
19.XII.1996r.- rozdział III ) na najem pomieszczenia z przeznaczeniem na sklepik
szkolny, który odbędzie się w dniu 09.09.2016r.
Pomieszczenie o pow. 14 m2 przeznaczone do przetargu na sklepik szkolny znajduje
się w budynku Gimnazjum nr 2 w Nysie ul. B.Prusa 14 .
Przetarg odbędzie się w dniu 09.09.2016r. o godz. 1225
w Gimnazjum nr 2 w Nysie, ul. B.Prusa 14.
Warunkiem przystąpienia do przetargu na w/w lokal jest :
1. Wpłacenie wadium w wysokości 50 zł w kasie Gminnego Zarządu Oświaty
w Nysie, ul. Kolejowa 15 w godz. od 7.00 do 14.00 lub na konto ING BŚ S.A.
nr 03 1050 1504 1000 0023 5093 8870 o nazwie Gminny Zarząd Oświaty w Nysie
ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa (z dopiskiem wadium za sklepik szkolny –
Gimnazjum nr 2 w Nysie) i złożenie potwierdzenia wpłaty w sekretariacie szkoły
do dnia 08.09.2016r.
2. Złożenie aktualnego zaświadczenia o niezaleganiu w opłatach wobec Skarbu
Państwa oraz ZUS
3. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej .
Pisemna oferta powinna być napisana czytelnie i zawierać :
- imię i nazwisko oferenta, adres zamieszkania oraz nr telefonu kontaktowego,
- proponowany asortyment sprzedaży artykułów w sklepiku szkolnym,
- oferowaną wysokość stawki czynszowej (brutto).
Oferty winny być złożone w sekretariacie szkoły w zaklejonej kopercie do dnia
08.09.2016r. w godz. od 800 do 1500
Warunkiem zawarcia umowy najmu o wygrany przetarg jest złożenie kaucji
gwarancyjnej w wysokości 3 miesięcznego czynszu w kasie Gminnego Zarządu
Oświaty w Nysie ul. Kolejowa 15.
Lokal można oglądać po uprzednim zgłoszeniu w sekretariacie szkoły
(od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 14 30 )
O wynikach przetargu oferenci zostaną powiadomieni telefonicznie po zakończeniu
przetargu.
Bliższych informacji udziela sekretariat Gimnazjum nr 2 w Nysie.
Ogłaszający ma prawo wycofania lokalu z przetargu.

INFORMACJE DOT. WYNAJMU SKLEPIKU SZKOLNEGO
w Gimnazjum nr 2 w Nysie
1. Informacja o przetargu na sklepik szkolny zamieszczona została na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nysie oraz Gminnego Zarządu Oświaty w Nysie
ul. Kolejowa 15 , na stronie internetowej szkoły www.gim2.nysa.pl i na tablicy
ogłoszeń na terenie gimnazjum.
2.W przypadku wygrania przetargu sporządzona zostaje umowa najmu na okres
jednego roku. Najemca zobowiązany jest do ponoszenia comiesięcznych opłat
z tytułu:
- czynszu – zgodnie z oferowaną wysokością
- energii elektrycznej, cieplnej oraz odprowadzania ścieków i wywozu śmieci,
-podatku od nieruchomości zgodnie z deklaracją podatku od

nieruchomości.

3.Kaucja gwarancyjna wpłacona na konto Gminnego Zarządu Oświaty w Nysie
podlega zwrotowi po zakończeniu umowy najmu
4. W przypadku zadłużenia ze strony Najemcy, kaucja zaliczona zostanie na
uregulowanie zadłużenia .

