OGŁOSZENIE
Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych im. S. Staszica w Poznaniu
ogłasza konkurs
na prowadzenie (na warunkach umowy)
bufetu szkolnego dla uczniów i pracowników szkoły.
Część I . Informacje ogólne.
1. Informacje o zamawiającym.
1.1 zamawiający:
Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica
ul. Marszałkowska 40
60-347 Poznań
Tel./fax. 61/867-22-22
1.2 Zamawiający ogłasza konkurs ofert na:
„Prowadzenie bufetu szkolnego w Zespole Szkół Ekonomicznych im. S. Staszica w Poznaniu”
2.

Przedmiot konkursu:
2
- łączna powierzchnia bufetu wynosi 78 m
- po wynajęciu w/w pomieszczeń Oferent zobowiązany będzie do prowadzenia bufetu na
następujących zasadach:
 bufet czynny codziennie w godz. od 8.00 – 15:00 również w soboty i niedziele gdy
odbywają się zajęcia dla ZSE i Centrum Edukacji” Żak”,
 utrzymanie czystości i porządku na terenie bufetu zgodnie z wymogami odpowiednich
służb,
 wyposażenie na własny koszt wynajętego pomieszczenia w meble, zastawę stołową na
60 osób i urządzenia niezbędne do prowadzenia działalności gastronomicznej,
 przestrzegania przepisów bhp, ppoż. I Sanepidu,
 oferowany asortyment nie może zagrażać zdrowiu i życiu uczniów, powinien być zgodny
z rozporządzeniem Ministerstwa Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie grup środków
spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu
oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia
zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach.

Część II. Termin realizacji umowy.
Wymagany termin realizacji umowy: 14.12.2015 r. – 31.07.2016 r.
Część III. Opis sposobu przygotowania oferty.
1. Dokumenty składające się na ofertę:
 doświadczenie zawodowe w prowadzeniu podobnej placówki,
 proponowany
asortyment
artykułów
spożywczych
oraz
menu
wraz
z orientacyjnymi cenami,
 proponowaną
kwotę
odpłatności
za
najem
pomieszczeń
(opłata
za
zimną wodę,
za zużycie energii elektrycznej ryczałtowo)
podatek od
nieruchomości.
Część IV. Termin i miejsce składania ofert.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach na adres podany w ogłoszeniu o konkursie, nie później
niż do dnia 30 listopada godz. 15:00.
Część V. Tryb udzielania wyjaśnień warunków konkursu.
1. Nie przewiduje się zorganizowanego spotkania z Oferentami. Wizji lokalnej dokona Oferent
indywidualnie, po uprzednim, telefonicznym uzgodnieniu terminu z osobą do kontaktu.
2. Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Oferentami jest Kierownik Gospodarczy szkoły –
Paweł Maciak, Tel. 501 053 472.
Poznań, dnia 20 listopada 2015r.

