
 

 

Kalisz, dnia 24 kwietnia 2014 roku 

 

 

OGŁOSZENIE  
 

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Adama Mickiewicza w Kaliszu 

 

ogłasza konkurs na: 

 

dzierżawę pomieszczeń kuchennych pod warunkiem wykonywania usługi kateringu w zakresie 

żywienia dzieci (obiady) w Szkole Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Kaliszu 

 

 

Szczegółowe warunki Konkursu można odebrać osobiście w Szkole Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza 

ul. Robotnicza 5, 62-800 Kalisz, począwszy od dnia ukazania się ogłoszenia, w dniach roboczych w godz. 8.00 

do 15.00  

Warunki konkursu wraz z załącznikami są także zamieszczone na stronach internetowych: 

sp7kalisz.superszkolna.pl  oraz sp7kalisz.biposwiata.pl 

  

Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w zamkniętej kopercie bezwzględnie w sekretariacie 

szkoły do godz. 09:00 dnia 13 maja 2014 roku. Koperta powinna zawierać nazwę i adres Oferenta oraz 

dopisek: 

 

„Konkurs - Dzierżawa” 

„NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT" 
 

Otwarcie ofert nastąpi o godz. 9.15 dnia 13 maja 2014 roku w gabinecie Dyrektora szkoły. 

 

Powierzchnia pomieszczeń kuchennych wynosi 57,34 m2 

Za najkorzystniejszą ofertę zostania uznanie oferta z najwyższą ceną, złożona przez Oferenta spełniającego 

warunki podpisania umowy dzierżawy. 

Warunkiem podpisania umowy dzierżawy jest: 

 

1. Przejęcie przez Dzierżawcę 3 pracowników Wydzierżawiającego w trybie art. 231  kodeksu pracy 

(kucharz i dwie pomoce kuchenne). 

Dzierżawca zobowiązany będzie do zagwarantowania zatrudnienia dla przejmowanych pracowników przez 

okres 12 miesięcy od dnia 1 września 2014 roku oraz do nie zmieniania w tym okresie na niekorzyść tych 

pracowników warunków pracy i płacy. 

 

2. Wykonywanie przez Dzierżawcę usługi kateringu w zakresie żywienia dzieci (dotyczy obiadów) - 

uczniów Szkoły Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Kaliszu. 

 

3. Podpisanie przez Dzierżawcę umowy z MOPS w Kaliszu na żywienie (obiady) uczniów Szkoły 

Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Kaliszu i prowadzenie rozliczeń z tym związanych. 

 

4. Spełnienie warunku: wykonania lub wykonywania nadal w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 

terminu do składania ofert, minimum 3 usług żywienia zbiorowego i/lub usługi kateringu w sposób 

należyty. 

 

Konkurs zostanie rozstrzygnięty niezwłocznie. 

Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na tablicy ogłoszeń w budynku szkoły oraz na stronach internetowych:  

sp7kalisz.superszkolna.pl  oraz sp7kalisz.biposwiata.pl 

Termin związania ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

 

Szczegółowych informacji udziela: Pani Violetta Urban tel. 62/ 757-17-71  

 

http://www.szpitalkalisz.prv.pl/
http://www.szpitalkalisz.prv.pl/

