
OGŁOSZENIE 
o przetargu na najem sali gimnastycznej  

Działając na podstawie 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 nieposiadające 
osobowości prawnej (z późn. zm) Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej 
nr 52 w Szczecinie, ul. Mickiewicza 23, 70-383 Szczecin ogłasza przetarg na najem 
następujących pomieszczeń: 

 Sala gimnastyczna o pow. 161,82 m2  – wynajem od 01.08.2021 

Sala gimnastyczna przeznaczona do prowadzenia zajęć rekreacyjno-sportowych. 
Pomieszczenie wynajmuje się z prawem korzystania z pryszniców, przebieralni, toalet 
i mediów (woda, prąd, ogrzewanie). 

Możliwość wynajmu: od poniedziałku do piątku w godz. 15:00 – 20:00. 

 
Warunki przetargu: 

1. Oferta powinna zostać złożona w formie elektronicznej na adres mailowy 
sps52@miasto.szczecin.pl lub na piśmie w sekretariacie szkoły od poniedziałku do 
piątku w godz. 9:00 – 15:00. 

2. Termin składania ofert – do dnia 15.07.2021 r. do godziny 12:00. 

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.07.2021 r. o godzinie 12:00. 

4. Wszelkich dodatkowych informacji udziela kierownik gospodarczy Karolina 
Samulewicz, pod numerem telefonu (91) 359 96 08, w godz. od 8:00 do 13:00. 

5. Pomieszczenia oferowane do wynajęcia można obejrzeć do dnia 14.07.2021 r., po 
wcześniejszym uzgodnieniu z kierownikiem gospodarczym. 

6. Minimalna cena wynajmu wynosi: 49,00 zł netto + VAT za jedną godzinę (zegarową) 

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

8. Do oferty powinny zostać załączone: 

- wypełniony formularz ofertowy (załącznik do ogłoszenia) 

- kserokopia dowodu osobistego (w przypadku wynajmu przez osoby fizyczne) 

- kserokopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub 
wyciąg z rejestru KRS  

- kserokopia zaświadczenia o nadaniu NIP i REGON 



9. Oferta winna zostać podpisana przez uprawnioną osobę tj. osobę reprezentującą 
podmiot składający ofertę. 

10. Kryterium wyboru oferty stanowić będzie: 

- zaproponowana najwyższa godzinowa, bądź miesięczna wysokość czynszu za 
wynajem w/w pomieszczeń 

- rodzaj prowadzonej działalności w wynajmowanym pomieszczeniu 

Podmiot lub osoba, która wygra przetarg zobowiązana będzie do podpisania umowy 
najmu w ustalonym terminie. 

Umowa najmu zostanie zawarta na czas oznaczony. 

Wyniki przetargu albo informacja o jego zamknięciu bez dokonania wyboru zostaną 
opublikowane w terminie 7 dni od dnia otwarcia ofert na stronie BIP szkoły pod 
adresem: https://sps52.bipszczecin.pl/ 

Wynajmującemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jeżeli uczestnicy 
zaoferowali tę samą cenę. 

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 52 w Szczecinie zastrzega 
sobie prawo odwołania lub unieważnienie przetargu w całości lub w części bez 
podania przyczyn. 

 


