
OGŁOSZENIE 
 

DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 
W GRODZISKU MAZOWIECKIM 

z dnia 09.11.2017 roku 
 

W SPRAWIE : WYNAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej  nr 2 w Grodzisku Mazowieckim  ogłasza  przetarg 

nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego o powierzchni użytkowej 271,9 m² - 

stanowiącego część kompleksu szkolnego, znajdującego się  

w budynku przy ul. W. Westfala 3 w Grodzisku Mazowieckim na działalność 

gastronomiczną,  w okresie od dnia 01.12.2017 r. do dnia 30 czerwca 2020 roku. 

 

1. Przetarg na wyłonienie najemcy lokalu odbędzie się dwuetapowo: 

- w pierwszym etapie zainteresowani złożą oferty pisemne w terminie do 

16.11.2017 r. do godziny 15.00 w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 2  

w Grodzisku Mazowieckim.  

Składanie ofert jest możliwe w dni robocze, w godzinach 09:00 – 15:00. 

Otwarcie ofert nastąpi 17.11.2017 r. o godz. 11:00.  

Lista uczestników przetargu spełniających wymogi formalne ogłoszona 

zostanie 17.11.2017 r. o godz. 15:00 poprzez wywieszenie w siedzibie Szkoły 

Podstawowej nr 2 w Grodzisku Mazowieckim przy ulicy W. Westfala 3 na 

tablicy ogłoszeń znajdującej się przy wejściu do szkoły oraz na stronie 

internetowej www.sp2grodzisk.pl , www.bip-sp2grodzisk.pl  

- w drugim etapie wybrani oferenci wezmą udział w licytacji miesięcznej stawki 

czynszu w dniu 21.11.2017  r. o godzinie 10:00 w budynku Szkoły 

Podstawowej nr 2 w Grodzisku Mazowieckim przy ul. W. Westfala 3 w 

gabinecie dyrektora. 

2. Przystępujący do przetargu, zobowiązani są do pisemnego potwierdzenia 

przyjęcia warunków określonych w regulaminie przetargu oraz wzoru umowy 

najmu. 

3. Oferenci przystępujący do przetargu powinni dokonać wpłaty wadium  



w wysokości 300 zł (słownie: trzysta złotych) na rachunek nr 88 1240 6348 

1111 0010 4058 8554 najpóźniej do 17.11.2017 r. 

4. Regulamin   przetargu   dostępny jest  w Szkole Podstawowej  nr 2    

w  Grodzisku Mazowieckim ul. W. Westfala 3 oraz na stronie internetowej 

www.sp2grodzisk.pl, www.bip-sp2grodzisk.pl  

5. Do licytacji dopuszczeni będą jedynie oferenci spełniający wymagania 

formalne określone w regulaminie. 

6. Obiekt przetargu można oglądać w dni robocze, po wcześniejszym 

uzgodnieniu terminu. Osoba uprawnioną do kontaktu z oferentami jest 

Dyrektor SP2 lub inna upoważniona przez niego osoba. 

7. Informacje dotyczące przetargu udzielane będą w dni robocze w godzinach 

09:00 – 15:00 pod numerem telefonu 22 7555391. 

8. Stawka wywoławcza miesięcznego czynszu za wynajmowanie lokalu wynosi 

5000,00zł (jeden tysiąc złotych) netto. Postąpienie wynosi minimum 500 zł 

(pięćset złotych).  

9. Do stawki czynszu najmu ustalonej w drodze licytacji doliczony zostanie 

podatek VAT  w wysokości 23%. 

10. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Grodzisku Mazowieckim może podjąć 

decyzję o unieważnieniu przetargu w przypadkach uzasadnionych dobrem 

uczniów i wychowanków. 
 


