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Ogłoszenie o najmie pomieszczenia na prowadzenie bufetu 

w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Szczecinie.

Wynajmujący: Izba Skarbowa w Szczecinie, ul. Roosevelta 1, 2, 70-525 Szczecin

Przedmiotem ogłoszenia jest najem pomieszczenia w celu prowadzenia bufetu w budynku

Pierwszego Urzędu Skarbowego w Szczecinie przy ul. Drzymały 5 (obiekt „B”).

Opis pomieszczenia:

a) Powierzchnia pomieszczenia wynosi 25,75 m2 (w tym 4,20 m2 pomieszczenie WC – do

wykończenia własnym osprzętem).

b) Wysokość pomieszczenia – 2,50m.

c) Wejście do pomieszczenia – niezależne z zewnątrz budynku.

d) Energia  elektryczna  i  woda  doprowadzone  do  pomieszczenia  (podłączenie  we

własnym zakresie).

e) Pomieszczenie wykończone (podłoga – kafle, ściany - pomalowane) do aranżacji we

własnym zakresie.

f) Pomieszczenie można oglądać codziennie w godz.  Od 7:00 do 14:30 po uprzednim

uzgodnieniu z Panem Grzegorzem Bieroniem (tel. 664-727-943 lub 91-81-30-767).

g) Uwarunkowania  techniczne  pomieszczenia,  co  do  przygotowania  posiłków  nie

pozwalają  na  przygotowanie  posiłków  ciepłych  na  miejscu.  Możliwe  jest  jedynie

podgrzanie wcześniej przygotowanych posiłków w kuchence mikrofalowej.

h) W bufecie zabrania się sprzedaży alkoholu.

i) Lokal jest dostosowany do obsługi osób niepełnosprawnych.

j) Lokal posiada instalację nawiewno-wywiewną.

Wymagania:

a) zaświadczenie  o  prowadzeniu  działalności  gospodarczej  w  zakresie  usług

gastronomicznych,

b) wykazanie zdolności do należytej realizacji zadania, poprzez przedłożenie dowodów

potwierdzających  fakt  rzeczywistego  świadczenia  usług  gastronomicznych  przez

okres co najmniej jednego roku,

c) aktualne  zaświadczenie  o  niezaleganiu  z  płatnością  podatków  oraz  składek  na

ubezpieczenie społeczne,

d) oświadczenie o zobowiązaniu do przestrzegania przepisów:

• ustawy  z dnia  25.08.2006r.  o  bezpieczeństwie  żywności  i  żywienia  (Dz.U z

2015r., poz. 594),

• ustawy z dnia 05.12.2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób

zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2013, poz. 947),

• rozporządzenia  WE  nr  852/2004  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  z  dnia

29.04.2004r. w sprawie higieny środków spożywczych,

e) jeden podmiot gospodarczy może złożyć tylko jedną ofertę.



W  ramach  składanej  oferty  należy  przedstawić  asortyment,  który  będzie  sprzedawany  

w lokalu  oraz  proponowane godziny  otwarcia.  Czas  trwania  umowy  –  do  lat  trzech  z  6

miesięcznym okresem wypowiedzenia  (potencjalna możliwość  jej  przedłużenia  na dalszy

okres).  Koszt najmu to 500 zł/netto miesięcznie (na dzień zamieszczenia ogłoszenia Izba

Skarbowa nie jest czynnym podatnikiem VAT) oraz koszty zużycia wody i prądu stosowanie

do  wskazań  podliczników.  Dodatkowo  najemca  będzie  zobowiązany  do  zapłaty

(proporcjonalnie  do  zajmowanej  powierzchni):  podatku  od  nieruchomości  oraz  opłaty  

z tytułu trwałego zarządu i kosztów ogrzewania.

UWAGA –  oferty  proszę  przesyłać  na  adres:  us3215@zp.mofnet.gov.pl ,  lub osobiście  do

sekretariatu Pierwszego Urzędu Skarbowego w Szczecinie, ul. Potulicka 59, pok. 113 piętro I

do dnia 10 listopada 2016r.
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