
 

 

             

 

Kraków, 2016.07.25 
 

  

Zapytanie ofertowe  

w zakresie wynajmu pomieszczeń/budynku z przeznaczeniem  

na prowadzenie placówki przedszkolnej w Nisku 

 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 

 

W związku z realizacją  projektu „Kraina dziecięcych marzeń”, który jest współfinansowany  

przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

ASMIR2 s.c. Joanna Dziób, Mirosław Dziób, 

Kraków, ul. Ks. Meiera 20G/1a,  

 tel.  515 268 797  

zaprasza do składania ofert, których przedmiotem jest wynajęcie budynku w celu 

przystosowania go do działalności placówki przedszkolnej w Nisku, woj. podkarpackie 

Opis przedmiotu zamówienia, wymagania formalne i kryteria oceny ofert, a także wzór 

oferty i stosowane oświadczenia znajdują się w załącznikach nr 1, 2, 3, 4. 

 
 

………………………………………. 
pieczątka i podpis  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 
Załącznik nr 1 

   
Opis przedmiotu zamówienia 

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA 
Przedmiot 
zamówienia: 
 

Przedmiotem zamówienia jest znalezienie do wynajęcia budynku/lokalu/pomieszczeń 
możliwych do adaptacji na prowadzenie działalności przedszkolnej na terenie 
miejscowości Nisko, woj. podkarpackie.  

1. Budynek/pomieszczenia winny być usytuowany/e w Nisku, woj. podkarpackie o 
łączne powierzchni minimum 200 m kw. 

2. Wynajem dotyczy całodobowego korzystania z przedmiotu najmu. 
3. Przedmiot najmu nie może być usytuowany obok (lub w) punktu sprzedaży 

alkoholu (np. bar, pub, restauracja, sklep)- minimalna odległość to 50 m. 
4. Powierzchnia jednej sali dydaktycznej dla dzieci powinna być od 50 do 65 m kw., 

co oznacza, że w ramach działań adaptacyjnych musi istnieć możliwość 
wyburzenia ścian działowych w celu osiągnięcia wymaganej powierzchni. 

5. Przedmiot najmu powinien składać się docelowo z min. 3 sal dydaktycznych, 
łazienki dla personelu, 2-3 łazienek dla dzieci, wydawalni posiłków, szatni dla 
dzieci, zaplecza technicznego (schowków, kotłowni, itp.), szatni dla personelu, 
pokoju nauczycielskiego. 

6. Wysokość pomieszczeń najmu - minimum 2,7 m. 
7. Dostęp do budynku winien być bezpośrednio z drogi publicznej z możliwością 

parkingu samochodów przed budynkiem. 
8. Budynek musi być wyposażony minimum w przyłącze wody i energii elektrycznej, 

posiadać szambo lub być podłączony do kanalizacji, musi posiadać piec 
centralnego ogrzewania lub być podłączonym do sieci centralnego ogrzewania. 

9. Najem będzie obejmował okres od 05.08.2016, do 30.06.2019. 
10. Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych dotyczących wynajmu 

pomieszczeń/budynku. 
11. Nie istnieje możliwość wcześniejszego wypowiedzenia umowy najmu przez 

Wynajmującego. 
12. Wynajmujący musi udostępnić teren zielony przyległy do wynajmowanego 

budynku/pomieszczeń na organizację placu zabaw dla dzieci o powierzchni ok. 
420  m kw. 

 

Kod CPV:  70220000-9 
Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne 
 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
Załącznik nr 2 

 

Wymagania formalne 
 
Wymagania 
formalne: 
 

 
Złożenie oferty musi nastąpić w nieprzekraczalnym terminie  
do 04.08.2016 roku do godz. 15.00 (decyduje data i godzina 
wpływu) 
a/ listem (poczta tradycyjna, kurier) na adres 31-236 Kraków, ul. 
Ks. Meiera 20G/1a  
b/ osobiście 
c/ e-mailem: kubus-przedszkole@wp.pl do 04.08.2016 do godz. 
23.59.59 
 
 
Oferta musi być złożona na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 
z dołączonym załącznikiem nr 4, czyli wraz ze stosowanymi 
oświadczeniami. 
 
Oferta powinna posiadać datę sporządzenia i być podpisana przez 
Oferenta.  
 
Ofertę należy wypełnić czytelnie (np. komputerowo lub dużymi 
literami). 
 
Jeden Oferent może przedstawić tylko jedną ofertę.  

 
W ramach jednej oferty, Oferent może przedstawić więcej 
lokali/pomieszczeń poprzez powielenie i wypełnienie kolejnych 
załączników nr 3. 
 
Ostateczny termin wyboru oferty do podpisania umowy najmu 
nastąpi 05.08.2016 r. 
 

 
Kryteria 
oceny  
 

O wyborze decyduje najniższa cena.  

 

mailto:kubus-przedszkole@wp.pl


 

 

 
 
 
 
Załącznik nr 3 
 

 
O F E R T A 

Niniejszym przedstawiam własną ofertę wynajmu budynku/pomieszczeń dla prowadzenia 
placówki przedszkolnej w ramach w/w projektu  
 
Lokalizacja 
(adres): 
 

 

Metraż budynku 
 

 

Stan pomieszczeń 
(gotowe, do częściowej 
adaptacji, do całkowitej 
adaptacji) 

 

Media 
(media – jakie) 
 

 

Cena brutto 
(za miesiąc najmu): 
 

 

Dodatkowe 
informacje 
(ważne dla oferty np. 
ogród dziecięcy): 
 

 
 
 
 
 
 

 
Oświadczam, że jestem związany powyższą ofertą przez 1 miesiąc od daty jej złożenia. 
 
 
 
…………………………….…        …………………………….……………… 
Data                                          podpis Oferenta 
 
 
 
 
 
 



 

 

Załącznik nr 4 

Oświadczenie 

Oświadczam, że jako wykonawca zamówienia nie jestem  powiązany osobowo lub kapitałowo z 

Zamawiającym, a więc nie występują wzajemne powiązanie między mną a Zamawiającym oraz  

osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu podmiotu Zamawiającego i nie ma 

powiązania z osobami wykonującymi w moim imieniu czynności związane z przygotowaniem oferty a 

prowadzącymi procedurę wyboru Wykonawcy,  w szczególności nie występują wzajemne zależności 

polegające na:  

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej 

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika 

d) pozostawianiu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli. 

         ………………………………………. 

               data i podpis  

 

Oświadczenie potencjalnego Wykonawcy zamówienia 
 

Niniejszym oświadczam, iż znajduje się w sytuacji ekonomicznej umożliwiającej wykonanie 

zamówienia  

Niniejszym oświadczam, że nie jestem skazany za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi 

gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, 

przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.  

 

 

………………………………………. 

               data i podpis  

 


