
OGŁOSZENIE TABLICOWE NR 2/2021  
o przetargu na wynajem pomieszczenia na terenie 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 7 
ul. Unisławy 26 w Szczecinie 

 
Działając w oparciu o przepisy Uchwały Rady Miasta Szczecin Nr LXIII/1169/06 z dnia 16 października 
2006 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości gminnych przez 
miejskie jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej( z późn. zm.: Uchwała Rady 
Miasta Nr XII/344/07 z dnia 30 lipca 2007r. , Uchwała Rady Miasta Nr XXX/749/08 z dnia 18 grudnia  
2008r., Uchwała Rady Miasta Nr XLI/1025/09 z dnia 23 listopada 2009r., Uchwała Rady Miasta Nr 
XIX/530/12 z dnia 4 czerwca 2012r., Uchwała Rady Miasta Nr VIII/128/15 z dnia 26 maja 2015r.)  
 
Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 7 w Szczecinie przy ul. Unisławy 26 ogłasza niniejszym  
przetarg pisemny nieograniczony na wynajem pomieszczeń o powierzchni od 35 – 60 m2 – od 
poniedziałku do piątku, znajdujących się w budynku szkoły Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 z 
przeznaczeniem na prowadzenie działalności edukacyjnej  /szkoleniowej itp.  w godz. 
uzgodnionych z Wynajmującym. 
 
Pomieszczenie wynajmowane jest z prawem do wspólnego użytkowania sanitariatów, wody, 
ogrzewania, energii elektrycznej i wywozu nieczystości.  
 

Warunki przetargu 
 

1. warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie pisemnej oferty w sekretariacie ZSO 7 w 
zamkniętej i opisanej kopercie: ”Nie otwierać przed dniem 29.10.2021 r. 

2. termin składania ofert 29.10.2021 r. do godz. 12.00, 
3. otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.10.2021 r. o godz. 12.15 w siedzibie ZSO nr 7 przy ul. 

Unisławy 26 
4. wszelkich informacji o przetargu, warunków udziela Pani Gizela Ogrodowska   - kierownik 

administracyjno – gospodarczy pod numerem telefonu 91 423 25 66 w 15 lub w formie 
elektronicznej pod adresem kierownik@13lo.szczecion.pl 

5. minimalna cena wynajmu za jedną godzinę lekcyjną (45 min) sal o powierzchni: 
- 38 m² do 61 m²  -  40,00 złotych netto(czterdzieści złotych), w/w cena nie dotyczy 

wynajmów okazjonalnych lub jednodniowych. 
Do podanych cen zostanie doliczony podatek VAT w wysokości z obowiązującymi przepisami. 

6. Wynajem pomieszczeń może nastąpić w celu prowadzenia działalności gospodarczej nie 
mającego negatywnego wpływu na działanie szkoły  

7. oferta powinna zawierać : 
- zaświadczenie o wpisie do ewidencji, 
- kserokopia dowodu osobistego (dla osób fizycznych), 
- wypełniony formularz oferty( załącznik do ogłoszenia), 

Dokumenty muszą być podpisane przez osobę /osoby uprawnione do występowania w imieniu 
oferenta. 

8. kryterium wyboru oferty stanowić będzie:  
- zaproponowana najwyższa godzinowa (45 min lub 60 min), 
- rodzaj prowadzonej działalności w wynajmowanym pomieszczeniu.  
Podmiot lub osoba która wygra przetarg , zobowiązana będzie do podpisania umowy najmu w 
ustalonym terminie. Umowa zostanie podpisana na czas oznaczony.  

9. Przetarg jest ważny , jeśli wpłynie co najmniej jedna oferta spełniająca warunki przetargu. 



 
10. Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 zastrzega sobie prawo odwołania lub 

unieważnienia przetargu w całości lub części bez podania przyczyny.  
11. Wyniki przetargu albo informacje o jego zamknięciu bez dokonania wyboru zostanie 

opublikowana w terminie 3 dni od dnia otwarcia oferty na tablicy ogłoszeń szkoły przy głównym 
oraz na stronie internetowej szkoły www.13lo.szczecin.pl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki: 

1) Formularz ofertowy  

http://www.13lo.szczecin.pl/

