
 

 

 

 

 

 

 

Symbol: SP.46.251.1.2021 - zapytanie o cenę na:  

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Szkoła Podstawowa Nr 46 im. Marii Dąbrowskiej ul. Inowrocławska 19 w Poznaniu zaprasza do udziału w 
postępowaniu na: wynajem pomieszczenia kuchennego na terenie szkoły. 

ZAMAWIAJĄCY 

Szkoła Podstawowa Nr 46  w Poznaniu ul. Inowrocławska19 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Wynajem pomieszczenia kuchennego na cele gastronomiczne.  Najemca wykorzystywał będzie 
pomieszczenie w celu przygotowywania i wydawania posiłków dla dzieci i pracowników  szkoły oraz 
innych osób zainteresowanych żywieniem w szkole. Do obowiązków najemcy należy ewentualne 
doposażenie i zainstalowanie niezbędnego sprzętu do prowadzenia gastronomii we własnym zakresie i na 
własny koszt. Metraż pomieszczenia ok.50 m2. Wynajem od 1 września 2021r. 

Warunki techniczne 

-instalacja elektryczna 

-instalacja wodno-kanalizacyjna 

-instalacja gazowa 

WARUNKI UDZIAŁU W ZAPYTANIU OFERTOWYM 

Wypełniony w języku polskim formularz ofertowy, ceny podane do dwóch miejsc po przecinku. 

MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY 

Ofertę oraz wypełniony formularz ofertowy należy złożyć do dnia 10 sierpnia 2021 do godz. 13:00 na 
adres: Szkoła Podstawowa Nr 46 ul. Inowrocławska 19, 61-044 Poznań wersji papierowej lub w wersji 
elektronicznej na adres spnr46@sp46.pl lub osobiście w sekretariacie szkoły. 

TERMIN OTWARCIA OFERT: 

10 sierpnia 2021 w siedzibie szkoły o godzinie 13:00 

Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia negocjacji ofert z dwoma wykonawcami, którzy złożyli 
najkorzystniejsze oferty w ramach zastosowanych kryteriów. 



Załącznik nr 1 
 do Zapytania ofertowego 

 
…………………………………………………. 
           /pieczęć Wykonawcy/ 
 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
na najem pomieszczenia kuchni 

1. Zamawiający: 
     

Szkoła Podstawowa nr 46 im. Marii Dąbrowskiej w Poznaniu  
ul. Inowrocławska 19,  61-044 Poznań 

2. Nazwa Wykonawcy: 
………………………………………………………………………………………........................………………………………………………………………
……………………… 

 REGON…………………………..…..…….            NIP………….………………………………… 
osoba do kontaktów ………...……………………………………………………………... 
nr tel ….………………………….…………..nr fax ..……………….…..……………… 
e-mail ………………………..……………………………………………………………………. 

 
1) Adres (siedziba) 
……………………………………………………………………………………….…… 
.…………………………………………………………………………………..………     
.…………………………………………………………………………………………................……………………………………………………………………
………………… 
 
2) Adres korespondencyjny (jeśli inny niż powyżej) 
.……………………………………………………………………..……………………… 

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

W odpowiedzi na Zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest najem pomieszczenia kuchni na terenie szkoły, 
składam ofertę na realizację zamówienia, na następujących warunkach: 

 
1. Oferuję/oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę: 

 
cena netto (bez podatku VAT) ………………………………………..…….… zł. 
kwota podatku VAT ……………………………….……………………… zł. 
cena brutto (z podatkiem VAT)……………………………………….…........ zł. 
 
+ opłaty za media, podatek od nieruchomości płatne oddzielnie 

 
 
 
 
 
 
 



Oświadczenia: 
 
1. Oświadczam, że posiadam uprawnienia do wykonywania działalności obejmującej  przedmiot zamówienia, w tym 

niezbędne uprawnienia do należytego wykonania  przedmiotowego zamówienia. 
2. Oświadczam, iż posiadam wiedzę i doświadczenie w zakresie przedmiotu zamówienia. 
3. Oświadczam, iż dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami  zdolnymi do wykonania 

przedmiotu zamówienia. 
4. Oświadczam, iż znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej  prawidłowe wykonanie 

przedmiotu zamówienia. 
5. Oświadczam, że zaoferowane ceny jednostkowe brutto podane w niniejszym  formularzu   zawierają 

wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru 
niniejszej oferty. 

6.         Oświadczam, że zapoznałem się z Zapytaniem ofertowym, i nie wnoszę zastrzeżeń oraz                            
przyjmuję warunki w nim zawarte. 

7.        W przypadku udzielenia zamówienia zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu        i terminie wskazanym 
przez Zamawiającego.  

 
 
   
 

 

....................................................                                                                                                                 ............................................................. 
         (miejscowość, data)                                                                                            pieczątka i podpis  Wykonawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


