
OGŁOSZENIE
o przetargu pisemnym nieograniczonym na najem lokali

użytkowych.
1. Wójt Gminy Raba Wyżna podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19 lipca 2013  

roku na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy został wywieszony wykaz lokali użytkowych 
gminy Raba Wyżna przeznaczonych w najem. 

2. Jawna część przetargu pisemnego nieograniczonego (otwarcie przetargu) odbędzie się w 
dniu 14 sierpnia 2013 roku w budynku Urzędu Gminy w Rabie Wyżnej, sala obrad,:
- na lokal w SP Raba Wyżna o pow. 56,79 m²  o godz. 11:00
- na lokal w przedszkolu Raba Wyżna o pow. 72,70 m² o godz. 11:10
- na lokal w gimnazjum Raba Wyżna o pow. 35,0 m²  o godz. 11:20

3. Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Raba 
Wyżna w terminie do dnia 12 sierpnia 2013 roku do godz. 15.00.
Jeden oferent może złożyć jedną ofertę na dany lokal. Minimalna kwota najmu 6,00 zł/m² 
netto za dany lokal + opłaty eksploatacyjne, które wstępnie ustala się na kwotę 400,00 – 
600,00 zł brutto. 
Maksymalny okres umowy najmu na wymienione lokale – do 3 lat.
Do oferty należy dołączyć dowód wpłacenia wadium (w terminie do dnia 12.08.2013).

4. Ustala się wadium przetargowe w formie pieniężnej w wysokości:
- 500,00 zł – na każdy lokal oddzielnie będący przedmiotem przetargu.

(nr konta, na które należy wpłacać wadium: BS Raba Wyżna:
18881500020000000002600003 z opisem: “przetarg kuchnia.................(wpisać która)”

5. Szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać w ZGKM w budynku Nr 55,  
w Rabie Wyżnej codziennie w godzinach od 8.00 do 14.00. 
Oglądanie lokalu codziennie w godzinach od 8.00 do 12.00.

Oferty należy złożyć na formularzach specyfikacji, które można odebrać w ZGKM 
w/w godzinach.

6.   Ponadto najemca lokalu zobowiązany będzie:
- do uzgadniania jadłospisu dostosowanego do diety dziecka szkolnego w 
porozumieniu z dietetykiem lub rodzicami powołanymi do tego zadania przy 
współpracy dyrekcji szkoły lub przedszkola,
- systematycznego umieszczania jadłospisu dla dzieci i młodzieży na tablicy 
informacyjnej na korytarzu lub w miejscu dostępnym dla wszystkich,
- do wyeliminowania ze sprzedaży produktów tzw “niezdrowych” typu chrupki, 
chipsy, itp. a wprowadzenia owoców i zdrowej żywności,
- do zwiększenia asortymentu II śniadania, a nie tylko drożdżówki, ale również 
kanapki dostosowane do wymogów żywieniowych dzieci i młodzieży w wieku 
szkolnym,
- do umożliwienia zakupu herbaty i mleczek smakowych, itp.
- do wprowadzenia do sprzedaży dań ciepłych – jarskich i mięsnych.

Wójt Gminy Raba Wyżna zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia 
przetargu z uzasadnionych przyczyn na dany lokal lub wszystkie lokale.


