Informacja o wyniku przetargu na wynajem powierzchni użytkowych w IV Liceum
Ogólnokształcącym
na podstawie ogłoszenia nr 1/2017
W dniu 27.11.2017 r. o godz. 12:30, zgodnie z ogłoszeniem Komisja Przetargowa przystąpiła do
przeprowadzenia przetargu na wynajem powierzchni użytkowych w IV Liceum Ogólnokształcącym
im. Bolesława Prusa w Szczecinie:
- 16 sal lekcyjnych o pow. od 30 m2 do 61 m2,
- świetlicy o pow. 87 m2 na parterze szkoły,
- sali gimnastycznej o powierzchni 162 m2 z szatnią i prysznicami,
- placu utwardzonego,
- pomieszczenia biurowego o pow. 5m2
- terenu zielonego,
- powierzchni korytarza szkolnego z przeznaczeniem pod instalację automatów vendingowych do sprzedaży
napojów gorących/zimnych oraz przekąsek.
1. Komisja stwierdziła, że w wyniku ogłoszonego przetargu wpłynęły następujące oferty:
 Andrzej Bartnik Nauka Jazdy Bartnik Andrzej- na wynajem 1 sali wykładowej i placu
manewrowego na potrzeby szkoleń osób na prawo jazdy kategorii B
 Wandę Zdun Centrum Edukacji „Sukces” Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wynajem 3 sal
na zajęcia lekcyjne na potrzeby szkoły dla dorosłych oraz pomieszczenia biurowego.
 Michał Stelmaszczyk Akademia Piłkarska BOLLUŚ- wynajem sali gimnastycznej na prowadzenie
zajęć sportowo- rekreacyjnych z dziećmi
 Szymon Wieczorek AGARICUS na wynajem powierzchni pod automaty vendingowych do
sprzedaży napojów gorących/zimnych oraz przekąsek
 Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie- wynajem 12 sal na cele dydaktyczneorganizacja studiów podyplomowych w cyklu piątek-niedziela, 2 x w miesiącu
2. Po analizie poprawności złożonych ofert stwierdzono, że wszystkie oferty są prawidłowo sporządzone i
kompletne.
3. Ze względu na ilość złożonych ofert oraz wysokość zaproponowanych stawek komisja przyjęła do
realizacji wszystkie oferty na następujących warunkach:
 Andrzej Bartnik Nauka Jazdy Bartnik Andrzej- wynajęcie sali wykładowej w przyziemiu – 20
zł/godz.(netto), wynajęcie placu manewrowego- 1,5 zł/m2(netto)
 Wanda Zdun Centrum Edukacji „Sukces” Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wynajem 3 sal
lekcyjnych- 20 zł/godz.(netto) za każdą salę oraz pomieszczenie biurowe- 125 zł/miesiąc (netto)
 Michał Stelmaszczyk Akademia Piłkarska BOLLUŚ- wynajem sali gimnastycznej- 50
zł/godz.(netto)
 Szymon Wieczorek AGARICUS na wynajem powierzchni pod automaty vendingowych230 zł/m2 (netto) wynajmowanej powierzchni.
 Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie - wynajęcie 12 sal dydaktycznych- 20 zł/godz.
(netto) za każdą salę.
4. Ze względu na fakt, iż na wynajęcie świetlicy nie wpłynęła żadna oferta, pomieszczenie świetlicy do
końca 2018 r. będzie mogło być wynajmowane tylko na okresy krótkotrwałe, okazjonalne. To samo
dotyczy terenu zielonego.
5. Komisja stwierdziła, że postępowanie przetargowe pozostało rozstrzygnięte i zakończone.
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