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ZalącznikNr 2 do Regulaminu konkursu
na wynajem pomieszczeń kuchni i stołówki w SP 132 w Warszawie
przęznaczonego do prowadzenia Ęwienia dzieci i pracowników

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT KOI\KURSOWYCH NA
NAJEM LOKALU UZYTKOWEGO I ORGAI\IZACĘ PUI\KTU
ZBIOROWEGO ZYWIENIA

Ęrektor Szkoły Podstawowej nr l32 .im. Sóndora Petófiego w Warszawie,

ul. Grabowska ],0]-236 Warszawa, w porozumieniu z Radq Rodziców, zaprasza do sWadania

ofert na najem pomieszczeń kuchni i stołówki szkolnej w celu prowadzenia zbiorowego

Ąłvienia na rok szknlny 202]/2022

1. Najemca będzie prowadził Ąwienie uczniów oraz personelu szko§ zachowljąc diety

eliminacyjne.

2. Najem lokalu otaz organizacja Ęwienia obejmuje okres od 0I.09.20żI do 31.08.2022.

Wybrany Najemca zobowiązany będzie zapewnić wyĄwienie w czasie roku szkolnego

202112022, akcji latolńma w mieście oraz w czasie dyżurów wakacyjnych

i feryj nych dla oddziałów przedszkolnych.

3. Lokal uzytkowy wyposażony jest w:

a) instalację elektryczną,

b) instalację wodno-kanalizacyjną,

c) instalację C.O,

d) instalację mechaniczną wenĘlacyjną,

e) meble kuchenne,

0 sprzętkuchenny, zgodnie z protokołemuĘezenia

Powierzchnia lokalu kuchni wynosi 117,75 m2,powierzchnia stołówki wynosi

58,4m2,łącznie: 176,15 m2. W celu zapoznania się ze stanem technicznym lokalu oraz

protokołem zdavłczo - odbiorczym uĘczenia urządzeń gastronomicznych i sprzętu

naleĘ dokonać wizji lokalnej, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu

z Dyrektorem Szkoły lub Kierownikiem gospodarczym.

4. Najemca będzie Ęwił uczniów Szkoły Podstawowej nr I32 z zachowaniem norm

Ąwieniowych dla danej grupy wiekowej i w cenie jednostkowej: śniadanie, obiad w cenie

brutto oraz dla oddziałów przedszkolnych prowadzone jest wyłącznie zywienie
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całodniowe wTaz z podwieczorkiem oraz die§ eliminacyjne. Nalezy w ofercie

v,ryszczególnić cenę poszczególnych posiłków i rodzaj dieĘ oraz cenę miesięcznego

abonamentu ólakażdej dieĘ oddzielnie. Zmiata stawki za posiłki nie moze ulec zmianie

w czasie trwania roku szkolnego i kużdorazowo musi byó lzgadniana z Dyrektorem w

formie pisemnego wniosku z},ożonego do sekretariatu szkoły najpóźniej na dwa miesiące

przed planowaną podwyżką.

Przewidywana ilość uczniów, którz1l korzystają z posiłków 300- 350, w §m 50

wychowanków oddziałów przedszkolnych, 50 ucmiów korzystającychz pomo§y Ośrodka

Pomocy Społecznej. Żywienie uczniów finansowane z Ośrodka Pomocy Społeczrrej

będzie rozltczane na podstawie wystawionej faktury YAT za dany miesiąc(płatne z dołu) ,

i dostarczane pruez Najemcę do OPS-ów. Rozliczenie następuje na mocy porozumienia

podpisanego przezĄenta z OPS-em i Szkołą.

Obiady finansowane z budżetu szkoły będą rozliazane ptzez Najemcę u pedagoga

szkolnego, a faktura będzie dostarczana do kierownika gospodarczego. Płatność będzie

dokonywana w terminie 21 dni od daty otrzymaria faktury.

5. Obiad będzie składał się z nlpy, drugiego dania, kompotu ugotowanego z owoców

sezonowych, wody-zapewnienie przy niektórych posiłkach możliwości wyboru, np.

surówek, jarzyn, czy innych dodatków, - co najmniej dwie do wyboru każdego dnia.

Dla uczniów z aletgiąnaposzczególny składnik: sałatki/surówki, jarzyny naleĘ zapewńó

inny produkt (zamiennik). W każdy piątek na drugie danie serwowane będą dwa dania do

wyboru(mięsne i bez mięsne).

Nalezy dostosowaó menu do wyznania uczniów-np. Nie podawanie wieprzowiny na

prośbę rodziców lub opiekunów prawnych, dania postne.

6. Posiłki będą gotowane i wydawane na miejscu w kuchni Szkoły Podstawowej nr 132

w Warszawie ptzez pięć dni robocąrch tygodnia w godzinach 7.00-15.30

Z uwzględnieniem organizacji roku szkolnego, w tym, organizowanych akcji .,,Lńo

w mieście"l,,Zrma w mieście"- przewiduje się wydłużenie czas;'J pracy stołówki do

godziny 16.00. Czas wydawania posiłków dla oddziaŁów przedszkolnych: śniadania

godzina 9.00, obiady godzina 12.0a, podwieczorki spozywane na sali dydaĘcznej

o godzinie 14.00. Dla pozostaĘch grup wiekowych obiady będą wydawane w

godz.I2.30-15.30 orazw wyjątkowych sytuacjach do godztny 16.00 (np. wyjście uczniów

na wycieczkę musi byc zgłoszone jeden dńehwcześniej przezwychowawcę klasy).

W momencie wystąpienia wszelkiego rodzaju awarii na terenie placówki OFERENT

musi zagwarantować wyżywienie -cateringu dla uczniów.
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7 " V/ynajmujący zastrzega sobie prawo do bieżącego kontrolowania, jakości i wagi

wydawanych porcji Ąwieniowych, Waga powinna znĄdowaó się w pomieszczeniu do

wydawania posiłków. Waga musi posiadać aktualną dokumentacjęIegalizaĄi wagi.

8. Najemca będzie prowadził swoją działalność w taki sposób, aby utrzymaó na poziomie

dotychczasowym lub wyzszym ilość obiadów dla uczniów Szkoły Podstawowej nr I32

w warszawie.

9. Sprzeduz, posiłków będzie odbywać się z zachowaniem przepisów prowadzenia

działalności gospodarczej, aw szczegolności prowadzenia.Ęwienia zbiorowego zgodnie

z przepisami (HACCP).BHP, P.POŻ oraz wszelkich przepisów do§czących Ęwienia

zbiorowego i SANEPID-u. W szczególności do noszenia odzieĘ ochronnej

przeznaczonej do produkcji spozywczej i w gastronomii, tj. fartuchy kucharskie, czepków,

czapek kucharskich, rękawic do wydawania posiłków.

10. Najemcabędzie ponosił kosź najmu w kwocię nie mniejszej niż 2500,00 zŁbrutto.

Opłaty zamedia będą rozlicza§e na podstawie wskazań pod liczników (odczyt następuje

na koniec każdego miesiąca, opłata miesięczna z dołu do 15 każdego miesiąca

następującego po odczycie), ścieki proporcjonalnie do zuĘcia wody, gaz zgodnie z

fakturą. Naliczanie następuje według stawki wskazanej w umowie. Płatność za certttalnę

ogrzewanie będzie naliczana 0,0310ń powierzchni ogrzewanej w stosunku do opłat

miesięcznych ponoszonych przez szkołę. Powierzchnia wynajmowana składa się z

kuchni wraz z pomieszczeniami gospodarczymi o łącznej powierzchni 176,15 m2,

powierzchn ia ogrzewana 13 6,85 m2

Najemca zobowiązany jest do segregacji odpadów komunalnych oraz minimalizacji

(zgniatarie plastików, rozŁJadanię kartonów itp.) odpadów wkładanych do pojemników.

11. Najemca zobowiązany jest do konsęrwacji sprzętu gastronomicznego ptzęz autoryzowany

zakład, co najmniej -I razw roku otazdo prowadzentabieĄcych napraw.

12. Najemca od chwili podpisania umowy pokryw.a wszelkie kosźy rwięane zutrzymariem

bloku żywieniowego związane z funkcjonowaniem, sprawnością urządzeń, przeglądami

technicznymi wynajętych pomieszczeń, zatrudnianiem pracownikóW zakupu środków

czystości oraz środków i produktów zywnościowych tzw. "wsad".

13. Najemca prowadzi w pomieszczeniach kuchni i stołówki szkolnej działalnośó usługową

gastronomiczną z zachowaniem wszelkich przepisów Prowadzona działalność nie może

stać w sprzeczności z dobrym imieniem szkoĘ, zawsze naleĘ kierować się dobrem

naszych podopiecmych.
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14. Sprzątanie stołówki i kuchni szkolnej wraz z prryległymi pomieszczęniami nalezy do

ajenta kuchni.

15. Najemca kuchni zobowiąnje się do włączania wentylacji pomieszczeń kuchni podczas

przygotowywania posiłków za pomocą uruchamiania wyciągu kuchennego.

16. Wszelkie remon§, inwestycje Najemcy w w}najmowanych pomieszczeniach

wykonywane są na kosź Najemcy w porozumieniu i zazgodą Dyrektora.

17. W przypadku rozwiązania umowy z dowolnych przyczyn lub jej wygaśnięcia z upływem

czas1l na jaki zostńa zawarta Najemca nie będzie sję domagał zwrotu kosźów

poniesionychzaptace wykonane, o których mowa w pkt. 16.

1 8. PuŃt 12. nie doty czy dodatkowego sprzętu zakupioneg o ptzez Naj emcę.

19. W przypadku ronviązania rrmowy lub jej wygaśnięcia Najemca zwrala podmiot najmu w

stanie nie pogorszonym niżzastń w dniu podpisania umowy.

20. Wszelkie utządzenia i wyposazenie zostanie zwrócone w 100% sprawności, potwierdzone

przeglądem technicznym wykonanym na kosź Najemcy z autoryzowanym serwisem

wskazanym przez Wynaj muj ącego.

21.Najemca nie może podnająć wynajmowanych pomieszczefi oraz nię może powierzyĆ

wykonania działalności zywienia zbiorowego uczniów i personelu szkoĘ

podwykonawcom.

22. Najemca nie moze na stołówc e Ęńć osób obcych z po za placówki na tęrenie stołówki ,

czy kuchni.

23. Najemca nie może prowadzić sprzeduĘ i podawania napojów alkoholowych i

§toniowych.

24. Najemca od dnia podpisania umowy ponosi pełną odpowiedzialnośó materialną za

powierzone mienie szkolne.

25. Najemcazabezpiecza mienie ptzedhadzieżą, dewastacją i zniszczęniem na własny koszt.

26. Najemca będzie wspierał działalnośó statutową szkoĘ w formie, jaką przedstawi we

wniosku ofertowym.

Z7.WszęIkie uwagi powinny byó bezzwŁocznie zgłaszane do Dyrektora SzkoĘ, Zastępcy

Dyrektora lub kierownika gospod arczego.

28. Umowa o najem zańerunajest na okres maksymalnie do 12 miesięcy.
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OFERTA POWINN A ZAWIERAĆ :

a) Zostać sporządzona w j. polskim i zawieraó datę sporządzenia,

b) Imię i nanvisko orazadres Oferenta będącego osobą ftzycznąlub nazwę firmy.

c) Adres do korespondencji wtaz z numerem telefonu oraz adresem e-mail.

d) Zapr op onowaną wysoko śó stawki cry nszu za lokal (kuchnia wr az z zapIeczem).

e) Oferowane ceny posiłków.

f) Wykaz doświadczenia zawodowego w. zakresie zbiorowego Ęwienia, w tym

w zakresie żywieniazbiorowego dzieci oraz referencje.

g) Prrykładołvy jadłospis na miesiąc z podaniem składników wagowych (gramy),

określenie alergenów w posiłkach.

h) Oświadczenie o zapo7:naniu się z warunkami konkursu określonymi w regulaminie

konkursu, w tym z pĄektem umowy najmu lokalu i przyjęciem tych warunków bez

zasttzężeń.

i) Oświadczenie Oferenta o zapoznaniu się ze stanem technicznym lokalu.

j) Oświadczenie, że podmiot składający Ofertę nie jest w stanie likwidacji

lub upadłości.

k) Oświadczenieo że podmiot składający Ofertę nie zalega z płatnościami

w Zal<ładzie Ubezp i eczeń S połec zny ch or az w U r zę dzie S karb o wym.

W przypadku najmowanych innych lokali od Miasta Stołecmego Warszawy -
1) Oświadczenie o adresach najmowanych lokali oraz o braku za\egłości w opłatach z

tytułu najmu tych lokali.

ł) Oświadczenie, ze Oferent nie figuruje w rejestrze dłuzników prowadzonychprzez

biura informacji gospodarczych, o których mowa w przepisach o udostępnieniu

informacj i go spodarczych.

m) Zobowiązanie Oferenta, ze przystosuje lokal do umówionego użytku we własnym

zakresie i zgodnie z obowiązląącymi normami.

n) ZobowiązanieOferenta, ze posiłki w całości będą przygotowywane w kuchni

Szkoły Podstawowej nr I32 im. Andora Petowego w Warszawie.

o) Zobowiązanie Oferenta, że będzie przygotowywał posiłki zgodnie z zasadami

racj onalnego zywienia dzieci i mŁodzieĘ .

p) Zobowiązanie Oferenta, żęniębędzie stosował mrozonych dań gotowych.
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r) Zobowiązanie, że Oferent będzie dostarczał do Dyrektora Szkoły

w piątki 1-0-dniowy jadłospis na nadchodzące 2 tygodnie, wraz z gramaturą

posiłków oraz Wszczególnieniem składników wchodzących w skład posiłku (dieta

mvyl<Ła, eliminująca, w tym: wegetariańska, wegńska, bezglutenowa, bez laktozowa,

dostosowanie menu do wyznania ucznia).

s) Zobowiązanie o zapewnieniu możliwości odwoływania posiłków w dniu rezygnacjt

do określonej godziny na numer telefonu wskazany przęz Ajenta bez pośrednictwa

SzkoĘ

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
29.0ferty na najem lokalu uzytkowego i organizację puŃtu zbiorowego żywienia naleĘ

składać w Sekretariacie SzkoĘ Podstawowej nr I32 im. Sóndora Petófiego, 01- 236

Warszawa do dnia 21 lipca 202l r. do godz. 15.00.

Ofeńy, które wpłyną po wskazanym terminie, nie będą rozpaĘwane.

30. Otwarcie kopeń odbędzie się w dniu22 lipca 2021, r. o godz. 9.00 w siedzibie

Wynaj muj ąc ę go ) z udziŃem Ko mi sj i konkurs owej .

Nie stosowanie się do niniejszych Szczegółowych warunków konkursowych, czy do

Regulaminu możę skutkować rozwiązaniem rrmowy bez zachowania okręsu wypowiedzenia.

DYREKTQR
nr1
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