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UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE 

Al. Racławickie 1, 20-059 Lublin 

Ogłasza konkurs ofert na najem lokalu użytkowego z przeznaczeniem na prowadzenie 

działalności gastronomicznej (bufetu) 

 

REGULAMIN KONKURSU 

Na podstawie zarządzenia nr 92/2014 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 

22 lipca 2014 r., na posiedzeniu Komisji przetargowej został ustalony poniższy Regulamin 

konkursu na najem lokalu użytkowego z przeznaczeniem na prowadzenie bufetu 

ogólnodostępnego w szczególności dla społeczności akademickiej. 

 

Do niniejszego konkursu nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych  

z dnia 29.01.2004 r.- art. 4 pkt 3 lit. i) 

 

I Przedmiot konkursu: 

1. Przedmiotem najmu jest lokal użytkowy o powierzchni 105 m
2
,  

2. Bufet znajduje się w budynku Collegium Novum przy Al. Racławickich 1 w Lublinie 

będącym własnością Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. 

3. W skład przedmiotu najmu wchodzą następujące pomieszczenia: sala konsumpcyjna 

47,50m
2
 barek 12,80m

2
, kuchnia (wyposażona w 2 kuchenki + okap) 19,90m

2
,  

magazynek 3,85m
2
, magazynek 2,20m

2
, magazynek 2,50m

2
, zaplecze socjalne 

9,50m
2
, zaplecze sanitarne 4,55m

2
, korytarz wewnętrzny 2,20m

2 

4. Pomieszczenia wyposażone są w sieć wodociągową, elektryczną, kanalizacyjną, 

gazową, grzewczo-wentylacyjną i klimatyzacyjną. 

5. Osoby zainteresowane obejrzeniem pomieszczeń, które są przedmiotem wynajmu 

proszone są o kontakt pod numerem telefonu: 81 528 88 21 lub 81 528-89-00. 

 

II Warunki dotyczące prowadzenia działalności gastronomicznej bufetu: 

1. Bufet ma służyć przede wszystkim studentom i pracownikom UM. 

2. Bufet może być czynny w godzinach od 8.00 do  20.00 (do uzgodnienia). 

3. Najemcę obciąża obowiązek do uzyskania wszelkich wymaganych zezwoleń na 

rozpoczęcie działalności gastronomicznej w lokalu będącym przedmiotem konkursu.  

4. Najemca zobowiązuje się do przestrzegania zakazu sprzedaży piwa i napojów 

alkoholowych oraz wyrobów tytoniowych w przedmiocie najmu.  

5. W miejscu sprzedaży posiłków wywieszony będzie cennik informujący o cenach i 

gramaturach. 

6. Dopuszcza się coroczną waloryzację oferowanych cen posiłków począwszy od roku 

2016 w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług 

konsumpcyjnych podany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok 

ubiegły. 

 

III Warunki dotyczące umowy: 

1. Rozpoczęcie działalności bufetu od …………..2015 r. Umowa najmu zawarta 

zostanie na okres 5 lat, licząc od daty rozpoczęcia działalności. W celu 
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przygotowania lokalu do prowadzenia działalności Organizator dopuszcza możliwość 

wcześniejszego udostępnienia lokalu na 7 dni za protokolarnym przekazaniem.                  

2. Czynsz najmu będzie liczony w ten sposób, że stawka netto, wyłoniona w drodze 

konkursu będzie nie mniejsza niż 23,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy zł 00/100), 

pomnożona przez ilość m
2
 powierzchni i powiększona   o należny podatek VAT.  

3. Niezależnie od czynszu, o którym mowa w pkt. 2, Najemcę obciążają wszystkie inne 

opłaty związane z eksploatacją przedmiotu najmu zgodnie z wystawioną na rzecz 

Najemcy fakturą (w ramach tzw. refakturowania),  w szczególności: 

- z tytułu zużytej energii elektrycznej w/g wskazań licznika,  

-    wody i ścieków wg wskazań wodomierza,  

- gazu wg wskazań gazomierza,  

według stawek określonych przez dostawcę mediów Organizatora, oraz opłaty z tytułu 

konserwacji urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. 

4. Stawka czynszu ulega corocznej waloryzacji o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen 

towarów i usług konsumpcyjnych za rok ubiegły podany przez Prezesa Głównego 

Urzędu Statystycznego, począwszy od 2016 r. 

5.   Najemca będzie ponosił ewentualne koszty dezynsekcji i deratyzacji. 

6.   Najemca będzie zobowiązany do zawarcia odrębnej umowy wywozu nieczystości, 

której kopię należy przedłożyć Wynajmującemu do 7 dni od dnia podpisania umowy. 

7.   Wszelkie koszty związane z używaniem lokalu będzie ponosił  Najemca. 

8. Wynajmujący zobowiązuje się do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności 

cywilnej deliktowej i kontraktowej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej 

przez cały okres trwania niniejszej umowy. Umowa ubezpieczenia powinna 

obejmować tylko i wyłącznie działalność będącą przedmiotem niniejszej umowy i nie 

może obejmować pozostałej działalności prowadzonej w ramach innych umów 

zawartych przez Najemcę..     
9. Zakres ubezpieczenia powinien zawierać:  

a) odpowiedzialność cywilną Najemcy za szkody w nieruchomościach i mieniu 

ruchomym w związku z wynajmem pomieszczeń bufetu na sumę ubezpieczenia w 

wysokości co najmniej 100 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. Dopuszcza się 

franszyzę redukcyjną w wysokości 500,00 zł dla szkód rzeczowych, 

b) odpowiedzialność cywilną deliktową i kontraktową za szkody rzeczowe i osobowe 

wyrządzone osobom trzecim w tym pracownikom i studentom Wynajmującego 

wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością gastronomiczną na sumę 

ubezpieczenia w wysokości co najmniej 100 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. 

Dopuszcza się franszyzę redukcyjną w wysokości  200,00 zł dla szkód rzeczowych, 

dla szkód osobowych franszyza redukcyjna zniesiona    

10. Polisy o których mowa w pkt. 9 winny mieć cesję na rzecz Uniwersytetu 

Medycznego w Lublinie. Szczegółowe warunki ubezpieczenia zostały określone w 

Załączniku Nr 5 (wzór umowy). 
 

IV Warunki udziału w konkursie: 

W konkursie mogą uczestniczyć oferenci, którzy: 

1. Prawidłowo złożą ofertę wraz z załącznikami wymienionymi w p. V Regulaminu 

Konkursu. 

2. Są podmiotami prowadzącymi działalność gastronomiczną  co najmniej od 3 lat. 
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3. Dołączą do oferty co najmniej 2 referencje z okresu ostatnich 2 lat prowadzonej 

działalności gastronomicznej w zakresie zbiorowego żywienia. 

4. Wpłacą wadium w wysokości 3000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych) na konto 

Uniwersytetu w Banku BGK w Lublinie, nr rachunku: 

68113012060028909738900004. 

5. Dowód wpłaty wadium załączony będzie do ofert. 

6. Złożą oświadczenie, że kondycja finansowa pozwala na prowadzenie działalności 

gastronomicznym w przedmiocie konkursu. 

7. Wadium nie podlega zwrotowi jeżeli : 

- oferent, który wygrał w konkursie uchyli się od zawarcia umowy, 

- żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje co najmniej wywoławczej stawki czynszu 

8.  Każdy z Oferentów może złożyć tylko jedną ofertę. 

 

 V Kryterium oceny ofert 

1. Przy wyborze  najkorzystniejszej oferty Organizator  będzie kierował się:  

a) Oferowaną ceną netto. Cena musi być podana jednoznacznie bez tzw. ,,przedziałów’’ i 

innych wariantów, wyrażona w złotych polskich. Cena będzie powiększona o należny 

podatek VAT. 

b) udokumentowanymi załączonymi referencjami w prowadzeniu działalności 

gastronomicznej 

c) Przykładowe menu z podaniem wagi i ceny produktu 

2. Ustala się wywoławczą stawkę za wynajem –  23,00 netto za 1m
2
    

3. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru najkorzystniejszej ofert ze względu na to, że 

zostały złożone oferty o takiej samej cenie i porównywalnym doświadczeniu w 

prowadzeniu działalności gastronomicznej, Organizator wezwie Oferentów, którzy 

złożyli te oferty do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych lub 

wystosuje zaproszenia do udziału w negocjacjach 

 

VI Termin składania ofert 

Oferty należy składać w formie pisemnej w zabezpieczonej kopercie, ostemplowanej lub 

podpisanej w miejscu zaklejenia, z napisem: 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Al. Racławickie 1 20-059 Lublin 

Oferta na najem lokalu użytkowego z przeznaczeniem na prowadzenie działalności 

gastronomicznej w bufecie w budynku Collegium Novum. 

w Kancelarii Ogólnej Uniwersytetu Medycznego, Al. Racławickie 1, pokój nr 8 do dnia 18 

grudnia 2014 r. do godz. 15.00.  

 

Oferta powinna zawierać: 

1. Czytelnie wypełniony formularz Oferty Konkursowej wg wzoru podanego w 

załączniku nr1 Regulaminu przetargu. 

2. Aktualny wypis z właściwego rejestru działalności gospodarczej lub Rejestru 

Sądowego wydany nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 

ofert, posiadający uprawnienia do prowadzenia działalności gastronomicznej 

3. Decyzja o nadaniu NIP, REGON 
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4. Pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy) 

5. Oświadczenie oferenta, że zobowiązuje się pokrywać koszty za media według 

wskazań liczników. 

6. Dowód wpłaty wadium. 

7. Do oferty Oferent dołącza referencje dotyczące prowadzonej działalności 

gastronomicznej, stanowiące podstawę do dokonania wyboru najkorzystniejszej 

oferty. 

8. Przykładowe menu z podaniem wagi i ceny produktu 

 

W przypadku składania kopii w/w dokumentów wymagane jest ich poświadczenie za 

zgodność z oryginałem. 

 

        Złożenie oferty po upływie wyznaczonego terminu nie podlegają konkursowi ofert i 

zostaną zwrócone Oferentowi. 

Wycofanie oferty następuje na pisemny wniosek Oferenta terminem otwarcia.  

 

VII Otwarcie ofert 

1. Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 19 grudnia 2014r. o godzinie 9.00 w siedzibie 

Organizatora tj. Uniwersytet Medyczny w Lublinie- budynek Rektoratu, Al. Racławickie 1.  

Lublin, pokój 16. Komisja dokonuje następujących czynności: 

a) stwierdza liczbę oraz termin złożonych ofert,  

b) otwiera koperty ofert złożonych w terminie określonym w regulaminie konkursu, 

c) podaje nazwę oferenta i zaproponowaną cenę 

2. Komisja w części niejawnej dokonuje następujących czynności: 

a) weryfikuje oferty i ustala, które z ofert spełniają warunki określone w warunkach 

przetargu, 

b) odrzuca oferty które: 

– są niekompletne 

-  nie odpowiadają warunkom określonym w warunkach konkursu 

- do ofert nie dołączono dowodu wniesienia wadium 

3.  Przyjmuje pisemne wyjaśnienia i oświadczenia zgłoszone przez oferentów na wniosek 

Komisji 

4. Komisja podejmuje rozstrzygnięcia w drodze głosowania. W przypadku równej liczby 

głosów decyduje głos przewodniczącego.   

5.  Konkurs uważa się za odbyty, chociażby zakwalifikowano tylko jednego oferenta 

spełniającego warunki określone w ogłoszeniu oraz regulaminie konkursu.  

6 Z przebiegu czynności konkursowych komisja sporządza protokół i przedkłada do 

zatwierdzenia Rektorowi. 
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IX Ogłoszenie wyników konkursu 

1. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia 8 stycznia  2015 r. 

2. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie 

Zamawiającego oraz na stronie internetowej http://www.bip.umlub.pl/zamowienia-

publiczne/ w zakładce konkursy   

http://www.bip.umlub.pl/zamowienia-publiczne/
http://www.bip.umlub.pl/zamowienia-publiczne/

