
OGŁ OS ZE N I E  O PR ZE T A R GU  

N A  N A J EM  LOKA L U  U ŻY T KOW O -  

GA S T R ON OM I C ZN E GO  

  
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku, 38-500 Sanok ul. 

Mickiewicza 21 ogłasza przetarg na najem lokalu użytkowo-gastronomicznego 

znajdującego się w budynku Centrum Sportowo – Dydaktycznym (budynek E - parter)  

ul. Mickiewicza 21 na czas nieokreślony, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności 

gastronomicznej–  stołówki studenckiej od dnia 03.06.2019 r. 

Przedmiot przetargu składa się z: 

a. lokalu na parterze o powierzchni użytkowej 125 ,90 m2  
 

Stawka miesięczna czynszu za lokal nie może być niższa niż: 

- 650,00 zł brutto (uczelnia nie jest płatnikiem podatki Vat); 
 

Do ceny za lokal doliczane będą opłaty z mediów:  

- opomiarowane i zryczałtowane (CO, woda, ścieki, wywóz śmieci, ciepła woda, energia   

elektryczna)       
 

Oferta winna zawierać: 

 imię, nazwisko (nazwę) oraz adres zamieszkania (siedzibę) oferenta,  

 proponowaną wysokość stawki czynszu, 

 wypis z rejestru działalności gospodarczej lub inne obowiązujące wpisy 

Oferent nie jest obowiązany do złożenia dokumentów w/w, jeżeli Najemca posiada 

oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Oferenta lub może je uzyskać za pomocą 

bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych  

w rozumieniu ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). 

 podpis osoby lub osób upoważnionych do reprezentacji, 

 NIP i REGON, 

 

Ofertę należy złożyć zgodnie ze wzorem dołączonym do niniejszego ogłoszenia.  

 

Oferty pisemne należy składać w Rektoracie ul. Mickiewicza 21, pok. 202 w terminie 

do 27.05.2019.r. do godz. 9.00. O wynikach wyboru składający oferty zostaną 

poinformowani pisemnie. Wynajmującemu przysługuje prawo swobodnego wyboru 

oferty lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. Regulamin przetargu można 

odebrać w siedzibie uczelni przy ul. Mickiewicza 21,  pok. 111 w godz. 8.00-15.00 tel. 

013 46-55-968. 

 

 

 

Sanok dnia 22.05.2019r. 

 

 



Załącznik nr 1 do ogłoszenia  
/pieczątka firmowa Oferenta/ 

FORMULARZ OFERTOWY 

DANE OFERENTA:  

1. Pełna nazwa:  

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

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

2. Adres Oferenta: 

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

...................................................................................................................................................tel. 

............................................. email ………………………… WWW ……………………. 

3.  REGON, NIP: 

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

PRZEDMIOT OFERTY:  

Oferta dotyczy przetarg na najem lokalu użytkowo-gastronomicznego znajdującego się  

w budynku Centrum Sportowo – Dydaktycznym (budynek E - parter)  ul. Mickiewicza 21 na 

czas nieokreślony, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej –  stołówki 

studenckiej od dnia 03.06.2019 r. 

 

WARUNKI OFERTY  

Oferujemy stawkę czynszu brutto: 

      .........................................................................................................................................PLN 

      (słownie:.................................................................................................................................. 

      ........................................................................................................................................PLN) 

II. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią regulaminu przetargu na wynajem lokalu 

użytkowego w celu prowadzenia działalności gastronomicznej –  stołówki studenckiej. 

III. Oświadczam, że obejrzałem lokal gastronomiczny znajdujący się w budynku Centrum 

Sportowo – Dydaktycznym (budynek E - parter)  ul. Mickiewicza 21 i zapoznałem się 

osobiście z jego stanem technicznym. 

IV. Oświadczam, że zawrę umowę na wynajem lokalu gastronomicznego w celu 

prowadzenia stołówki studenckiej, znajdującego się budynku Centrum Sportowo – 

Dydaktycznym (budynek E - parter)  ul. Mickiewicza 21  na warunkach określonych 

przez Wynajmującego w regulaminie przetargu do 14 dni od dnia zatwierdzenia wyboru 

przez Kanclerza pod rygorem utraty praw do danego lokalu. 

V. Akceptuję zapisy zawarte we wzorze umowy najmu lokalu gastronomicznego, który 

stanowi załącznik do regulaminu przetargu.  



VI. Potwierdzamy związanie niniejszą ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia złożenia 

oferty.  

VII. Ofertę niniejszą składamy na ................ kolejno ponumerowanych stronach . 

 

Załącznikami do niniejszej oferty są:  

 

1. ......................................................................  

2. ....................................................................... 

 

 

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

(podpis i pieczątka imienna osoby  

uprawnionej do reprezentowania firmy) 

 

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

   (miejscowość, data)  
 

 


