
l l LlcEUM oGÓLNoKsZTAŁcĄcE
im. Hugone Kollątajn

58-300 Wałbpzych, Ał. \Alyzwolenia 34
lel.74 84-235-92

Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego im. Hugona Kołłątaja
w Wałbrzychu

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na dzierzawę
lokalu użytkowego

tl 1l,;wierzchr-ii 4t] lłr2. l,tll<al u:;ytuowiitly jr:sl rłl budyrll<u I1 Liceunl ()gć;lrlol<szt,;rłcąccgil

ir:l. iltlgOnżl l(ołłąhrjl t,v W;tlllr-zycht] pl,zy Lrl. a]. WyzrvoIerlia 34 5iJ-.:j()0 Wlrłbrzych n,L

l)ill tt'l'Z('.

I)t,zednliotrlvrly }tll<al pfze,Ala(^)ny jest clo prrlwiicizent;_l sklepikur.szl<olilegtl. l]oś;::

ttcztlit',lw ol<. I'i 20,

St.ttvl<a wyrł,oł;ltvcz.l tltit,,sir;t]zneg() c7,ynszLl c|zierż.awy wynosi minimum 336 zlot-ycir
zlitlcltlic ,z '1,arl,z1tlzcnicn,ł bJr 669/2019 plczyclenta rni;tsta Wałllrzyclia vv s1ll,;twi,

tł:;i;rlt:trj;ł slawcl< c7,yllsztl z;t ll;tjctn l)()tT}iOsizc]zt:t\,1,1lt,zrczllaczenienl na sl<lepil<j s;zl<rllnc t,,

szliołach izcs1lo1acłl szl<olno-1lrzeclszl<t_llrlych, dl;r l<l,tirych tlrgatlctll pl"owadz;,l{]}1l) Jt]5l-

gtrlitla Wałbrzyclt.
I(oszty el<sploatacji: zuż,ycie wody, zużycie energii elektrycznej, zużycie paliwa

gazowego (ogrzewanie) i odprowadzanie ściekówJ naliczane są według procentowej
l<all<ulacj i ]<osztów.

Mal<symalny okres dz,ierż,awy od 01,.09.20ZI r. do 31,.08.2023 r. z mozliwością
pI,ze dlużenia

Cz1,11r7 clzicI,zawy 1'ltatrly do lzl.drri od wystitwietlia ltll<[tlry VA'I'l<ażclego rTtit:si;lł,l,t, z:
t1,1 i cl:;iilc ł; icż;1 cy,

tJW^i;A !

1. 0ferty należy sl<ładać w sekretariacie II Liceum Ogólnokształcącego w
Wałbrzychu przy al. Wyzwolenia 34., 58-300 Wałbrzych do dnia 1.6.08.2O21 l,.

do godz. 14,a0.
2. Oferty należy składać w nieprzeźroczystych, zamkniętych kopertach. Na kopercie

musi się znajdować adres Zamawiającego,z dopiskiem:
Oferta konkursowa ,,Prowadzenie sklepiku szkolnego w II Liceum
Ogólnokształcącym w Wałbrzychu"

3. Oferta winna zawierać:
. wypełniony formularz ofertowy (w załączniku].
| Oświadczenie, że oferent zapoznaŁ się z warun|<ami przetargu i przyjmuje jc

bezzastrzeżeń,
. zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospo darczej,



Zaświadczenie właściwego Urzędu Sl<arboweg o or^o właściwego oddziału
Zal<ładu Ubezpieczeń Społecznych potwieidzające odpowiednio, że oferent
nie zalega z opłacaniem podatków, opłaŁ oraz sl<ładel< na ubezpieczeni;ł
zdrowotne lub społeczne,
Informacje o prowadzonej
szczegóInym uwzględnieniem

i

clotyclrczas clziałalności triospoclarczt,j,/,.,
L,loświarlczcnia w 1lrowllt.izełlit.t sl<lr:;lil<il

szl<olnego,

1,.. l(r;rrtisjit 1lrzctat,g;cltva l-}la pfa]wo wybl,ania najl<orzystniejszej ol'erly, Ir"rb tli,,

ivyb ra tl i ;l ż a tl ll ej,l,e z,1 clż.o nyc h o l'cl rt.

2. Decyr,jzl l<clllli:;ji jcsr- osl;rLcczllil.

D-t Ld il l"li0_!y-q:"j L} iQl," |uiil_c"Jś--l_tlQŁll i !.". t l_zy_ilt;lś..

W ll l,icer_rnl ()gólnol<sztalcącyIll irrr, I,1[lg0ll;_l l(cllłataja w Wałbrzychu tv dIli t,cllloczc r,1,1

p,odziny ]5,00, 0sobi1 upotvitznioną do l<orll;tl<tLt jest I]aLli Alin;r }Jrzezińsl<ił tel. /l
(),1 ,),_) li O,)l),Il,.).) ) L

Wałbrzych, dnia 03.0B,202 1r
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inl.


