
Zaproszenie do składania ofert na dzierżawę Stołówki Studenckiej  
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 

I. Zamawiający 

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, zwany dalej 
UPP. 

II. Postępowanie 

1. Składanie ofert i ich ocena. 

2. W przypadku złożenia oferty z taką samą ceną będą przeprowadzone negocjacje. 

III. Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy będzie oddanie w dzierżawę budynku Stołówki Studenckiej przy 
ul. Wojska Polskiego 30 w Poznaniu wraz z częściowym wyposażeniem, 
przeznaczonego na prowadzenie działalności gastronomicznej dla studentów  
i pracowników Uczelni z możliwością świadczenia usług gastronomicznych podmiotom 
zewnętrznym oraz świadczenia usług cateringowych z zastrzeżeniem, że świadczenie 
będzie jedynie uzupełnieniem działalności gastronomicznej wykonywanej dla UPP. 

W skład wynajmowanej powierzchni wchodzą: 

a) zaplecze technologiczne o pow. 238,7 m2 

b) sala jadalna o pow. 133,20 m2 

c) sala profesorska o pow. 39,0 m2 

d) ciągi komunikacyjne, sanitariaty dla pracowników i sanitariaty ogólnodostępne  
o pow. 99,20 m2. 

2. Najemca wyposaży pomieszczenia, o których mowa w pkt 1, ppkt a), b) i c) w meble, 
zgodnie z dokumentacją techniczną. 

3. Najemca wyposaży zaplecze, o którym mowa w pkt 1, ppkt a) w urządzenia i sprzęty 
konieczne do produkcji gastronomicznej. 

4. Celem postępowania ofertowego jest wyłonienie osoby fizycznej lub prawnej, bądź 
jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, prowadzącej działalność 
gospodarczą w celu zawarcia umowy dzierżawy na prowadzenie działalności 
gastronomicznej polegającej na przygotowywaniu posiłków wraz z profesjonalną 
obsługą. 

5. Zainteresowany oferent ma możliwość zapoznania się z dokumentacją techniczną 
obiektu w porozumieniu z Działem Technicznym UPP, a także obejrzenia budynku 
Stołówki Studenckiej. 

IV. Podstawowe oczekiwania wobec dzierżawcy 

Zobowiązany będzie do: 

1. Prowadzenia działalności gastronomicznej polegającej na przygotowywaniu, sprzedaży 
i podaniu posiłków studentom, pracownikom UPP. 

2. Zakupu na własny koszt i we własnym zakresie wyposażenia technologicznego działu 
produkcji i ekspedycji bez prawa dochodzenia zwrotu poniesionych nakładów w czasie 
trwania umowy i po jej zakończeniu. 

3. Zlecania na własny koszt przeglądów urządzeń będących na wyposażeniu pomieszczeń. 
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4. Wykonywania na własny koszt remontów bieżących i napraw dzierżawionych 
pomieszczeń. 

5. Utrzymania na własny koszt porządku i czystości w dzierżawionych pomieszczeniach  
i w ich najbliższym otoczeniu. 

6. Ponoszenia czynszu dzierżawnego, opłat za media i wywozu nieczystości komunalnych. 

7. Udostępnienia studentom Zamawiającego odbycia praktyk zawodowych. 

8. Udostępniania obiektu stołówki na warunkach określonych w umowie, 3-4 razy  
w roku, w celu realizacji zajęć dydaktycznych Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu 
UPP. 

V. Warunki dotyczące udziału w postępowaniu 

Przystępujący do postępowania winien : 

1. Posiadać uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usług 
gastronomicznych. 

2. Posiadać niezbędną wiedzę, a także dysponować osobami zdolnymi do wykonywania 
usługi gastronomicznej opisanej w pkt. IV ppkt 1. 

3. Posiadać doświadczenie w prowadzeniu działalności gastronomicznej – min. 3 lata. 

4. Posiadać sytuację ekonomiczną i finansową umożliwiającą prowadzenie działalności  
i doposażenia lokalu. 

5. Posiadać aktualne ubezpieczenie lub promesę ubezpieczenia od odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, z rozszerzeniem o OC najemcy oraz  
OC z tytułu wprowadzenia produktu do obrotu (żywność) z minimalną sumą 
gwarancyjną 100000,00 zł ( słownie: sto tysięcy złotych). 

6. Przedłożyć opłaconą polisę przed podpisaniem umowy dzierżawy. 

VI. Potencjał osób trzecich 

Przystępujący do postępowania w celu spełnienia warunków wymienionych w pkt. V 
ppkt. 1-3 może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, potwierdzając 
to pisemnym oświadczeniem tych podmiotów o oddaniu mu do dyspozycji niezbędnych 
zasobów do wykonania umowy, której dotyczy niniejsze postępowanie. 

VII. Dokumenty, jakie winien złożyć przystępujący do postępowania w celu 
spełnienia w/w warunków 

1. Przystępujący do postępowania zobowiązani są do: 

a) złożenia w terminie wniosku zawierającego: 

 nazwę i adres, aktualny odpis właściwego rejestru sądowego albo 
zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej w zakresie 
działalności gastronomicznej oraz oświadczenie o przystąpieniu  
do postępowania, 

 oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem składek ZUS i podatków, 

 oświadczenie o posiadanym potencjale ekonomicznym i finansowym 
umożliwiającym prowadzenie działalności, 
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 oświadczenie zawierające informacje o dotychczasowym doświadczeniu  
w działalności gastronomicznej ze wskazaniem nazw i miejsc realizacji, 

 oświadczenie o posiadaniu zobowiązania o treści określonej w pkt VI  
w wypadku korzystania z potencjału osób trzecich, 

 projektu planowanego menu i sposobu ekspedycji posiłków w zakresie: 

b) oferty codziennego żywienia studentów i pracowników, 

c) okolicznościowych spotkań i imprez organizowanych w obiekcie, 

d) okolicznościowych spotkań i imprez organizowanych poza obiektem stołówki  
z zastosowaniem cateringu. 

2. Wniosek powinien być podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania 
oferenta i zaciągania zobowiązań. 

3. Wniosek należy złożyć w zamkniętej kopercie z opisem „Wniosek na przystąpienie  
do postępowania na prowadzenie działalności gastronomicznej w stołówce 
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu”. 

4. Wniosek winien być złożony w terminie do dnia 25 lipca 2017 r. do godz 1400  
do Sekcji ds. Gospodarki Nieruchomościami Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 
przy ul. Wojska Polskiego 28 w Poznaniu (60-637), IV p. pok. 408 i 409. 

VIII. Przy ocenie oferty Zamawiający będzie brał pod uwagę 

1. Proponowane menu. 

2. Sposób ekspedycji posiłków. 

3. Cena czynszu netto za metr kwadratowy. 

IX. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania 
ofertowego bez podania przyczyny. 


