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PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI  

I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ŁOMŻY  
OGŁASZA KONKURS   

na wynajem lokalu u żytkowanego zlokalizowanego przy  
ul. Wiejskiej 16A  

 

Przedmiotem konkursu jest: najem lokalu użytkowego o powierzchni 111,47 przy  

ul. Wiejskiej 16, 18-400 Łomża z przeznaczeniem prowadzenia działalności gastronomicznej. 

1. Proponowane warunki najmu: 

1.1. Okres trwania umowy - 3 lata z możliwością przedłużenia. 

1.2. Wynajmujący zastrzega sobie prawo bieżącej kontroli prawidłowego 

wykorzystania obiektu i znajdujących się w nim urządzeń i wyposażenia. 

1.3. Najemca, zobowiązany będzie do ponoszenia kosztów czynszu, którego 

wysokość obejmuje zarówno najem jak i  media, w limitach: 

- zimna woda 9 m3 

- ciepła woda 3 m3 

- ścieki 12 m3 

- energia elektryczna 920 kWh . 

Czynsz będzie płatny w równych ratach miesięcznych. Wysokość czynszu jest 

aktualizowana raz w roku kalendarzowym tj. w pierwszym kwartale roku 

kalendarzowego na podstawie wskaźnika inflacyjnego GUS. 

 

2. Od Najemcy oczekuje się: 

2.1. zróżnicowanego  menu - w tym różnego rodzaju przekąski, kanapki, sałatki, 

nabiał, wyroby cukiernicze, owoce, kefiry, jogurty, ciepłe posiłki obiadowe 

(zupy, dania obiadowe mięsne i bezmięsne), napoje zimne i ciepłe,  

2.2. menu skierowanego do młodzieży szkolnej, osób dorosłych oraz osób 

dbających o zdrowy styl życia; przynajmniej jeden posiłek gorący 

dostosowany do osób czynnie uprawiających sport (np.: uczniowie Liceum 
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Mistrzostwa Sportowego, osoby korzystające ze sportowej infrastruktury DS. 

Rubikon) 

2.3. ceny zestawu obiadowego składającego się z zupa+ drugie danie + kompot  

w cenie nie przekraczającej 13 zł brutto 

2.4. interesującej koncepcji prowadzenia lokalu gastronomicznego 

2.5. stworzenia w lokalu miłej atmosfery 

3. Oferta winna zawierać: 

3.1. Datę sporządzenia oferty. 

3.2. Dane oferenta: imię i nazwisko, adres lub siedzibę, nazwa firmy, adres 

poczty elektronicznej. 

3.3. Koncepcj ę funkcjonowania, prowadzenia lokalu, proponowane me nu, 

godziny otwarcia. 

3.4. Proponowaną stawkę miesięczną czynszu (z uwzględnieniem podatku 

VAT). Zastrzega się, że wysokości czynszu za lokal nie może być niższa niż  

2 600,00 netto. 

3.5. Poświadczone za zgodność z oryginałem kopie następujących dokumentów: 

� zaświadczenia o nr NIP i REGON, 

� odpisu z KRS lub innego dokumentu rejestrowego podmiotu – wystawionego 

lub potwierdzonego przez właściwy organ, nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

terminem otwarcia ofert. 

3.6. Przystępujący do konkursu powinien: 

� złożyć pisemne oświadczenie, że zapoznał się ze stanem technicznym lokalu 

i przyjmuje go bez zastrzeżeń, 

� złożyć pisemne oświadczenie, że zapoznał się z ustalonymi zasadami, trybem 

i warunkami postępowania i przyjmuje je bez zastrzeżeń. 

4. Osobista wizja lokalna lokali użytkowych, będących przedmiotem konkursu, możliwa jest 

w dni robocze w godz. 9:00 – 15:00 - po telefonicznym uzgodnieniu. Osoba do kontaktu: 

p. Katarzyna Kalisiewicz, Sekretariat Kanclerza, tel. 086 215 59 53.  

5. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone osobom trzecim, 

związane z najmem lokalu.  
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6. Wszelkie nakłady na remont lub inne wyposażenie ponosi Najemca. 

7. Lokal będzie do wynajęcia od 01.01.2018 r. 

8. Pisemne zgłoszenia udziału w konkursie nale ży składa ć w zamkni ętych, 

nieprzejrzystych kopertach, oznaczonych napisem „ Konkurs ofert na wynajem 

lokalu u żytkowego” – w terminie do dnia 15.12.2017r. do godz. 12:00. D opuszcza 

się możliwo ść przesłania oferty poczt ą lub za po średnictwem kuriera.  

9. Otwarcia i oceny ofert dokona powoła komisja konkursowa. Komisja dokona oceny ofert 

nie później niż do dnia 18.12.2017 r.  

10. Konkurs nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

11. Od rozstrzygnięcia konkursu nie przysługują środki odwoławcze 

12. Wybór oferty 

11.1. Komisja konkursowa dokona oceny złożonych ofert według następujących 

kryteriów: 

11.1.1. Koncepcja funkcjonowania 60% 

11.1.2. Kwota miesięcznego czynszu 40% 

11.2. Zastrzega się możliwość przeprowadzenia negocjacji z oferentem, który 

otrzyma najwyższą liczbę punktów.  

13. O wynikach konkursu wszyscy oferenci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną na 

adres wskazany w złożonej ofercie.  

14. PWSIP w Łomży zastrzega sobie prawo odstąpienia od konkursu lub unieważnienia 

konkursu. 

 

Kontakt:  

Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży 

ul. Akademicka 14 

18-400 Łomża  

tel: 086 215 59 53 

 
W imieniu Zamawiającego  

Kanclerz 

mgr Andrzej Grodzki 
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)

 
    .......................................  

                                                                                                                              (miejscowość i data) 

………………………..……………………  

 (pieczęć adresowa Wykonawcy) 

NIP……………………………………… 

REGON ………………………………. 

Tel. …………………………………….. 

faks …………………………………….. 

e-mail ………………………………….. 

Państwowa Wy ższa Szkoła Informatyki i  

             Przedsi ębiorczo ści w Łom ży 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

W konkursie ofert na wynajem lokalu przeznaczonego na prowadzenie działalno ści 

gastronomicznej w budynku przy ul. Wiejskiej 16A :  

  

1. Oferujemy cen ę za wynajem lokalu w wysoko ści: 

a) netto -  ................................. zł (słownie : ……………………..……….………………….)    

b) stawka podatku VAT ........ % 

c) brutto - ................................ zł (słownie : …………………………………………………..) 

 

2. Opis koncepcji funkcjonowania: 
• Proponowana koncepcja funkcjonowania, prowadzenia lokalu: 
……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

• proponowane menu,  
……………………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 
• godziny otwarcia: 
……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

3. Oświadczamy, że: 
1) zapoznałem się ze stanem technicznym lokalu i przyjmuje go bez zastrzeżeń, 

2) zapoznałem się z ustalonymi zasadami, trybem i warunkami postępowania i 

przyjmuje je bez zastrzeżeń. 

3) nie jest prowadzone wobec podmiotu, który złożył ofertę, postępowanie 

egzekucyjnego, upadłościowe, układowe oraz, że nie została ogłoszona jego 

upadłość lub likwidacja; 

4) w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na 

warunkach określonych przez Zamawiającego. 

 

4. Osobn ą upowa żnion ą do podpisania umowy jest  

 ………………………………………………………………………………………………. 

 

5. Do oferty doł ączamy nast ępujące załączniki: 

5.1. …………………………………………………………..  

5.2. ……………………………………………………….…. 

5.3. …………………………………………………….……. 

5.4. ………………………………………………….………. 

................................................................
(podpis upoważnionego przedstawiciela 

Wykonawcy) 


