
OGŁOSZENIE

z dnia 04.08.2022 r.

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 w Grodzisku Mazowieckim

w sprawie wynajmu pomieszczeń i boisk szkolnych 
z przeznaczeniem na prowadzenie dodatkowych odpłatnych zajęć 

w zakresie komercyjnej działalności edukacyjno-sportowo-rekreacyjnej  

w roku szkolnym 2022/2023

       Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5  ul. Lecha Zondka 6, 05-825 Grodzisk Mazowiecki  
ogłasza  przetarg  ustny  nieograniczony  na  wynajem  pomieszczeń  i  boisk  szkolnych  z 
przeznaczeniem  na  prowadzenie  dodatkowych  odpłatnych  zajęć  w  zakresie  działalności 
edukacyjno-sportowo-rekreacyjnej  w  okresie  od  dnia  05.09.2022  r.  –  23.06.2023 r. 
(wykaz pomieszczeń i boisk przeznaczonych do wynajmu stanowi załącznik nr 1.

Przetarg na wyłonienie najemcy lokalu i boiska odbędzie się dwuetapowo:

− w pierwszym etapie zainteresowani złożą oferty pisemne w terminie do 23.09.2022 r. 
do godziny  10.00 w  sekretariacie  Szkoły  Podstawowej  nr  5  w  Grodzisku 
Mazowieckim.  Przegląd  ofert  nastąpi  w  dniu  23.09.2022  r. Lista  uczestników 
przetargu spełniających  wymagania  formalne ogłoszona zostanie  23.09.2022 r.  do 
godziny  16.00 poprzez  wywieszenie  w  siedzibie  Szkoły  Podstawowej  nr  5  w 
Grodzisku Mazowieckim na tablicy ogłoszeń (parter).

− w  drugim  etapie wybrani  oferenci  wezmą  udział  w  licytacji  godzinowej*  stawki 
czynszu. Licytacja czynszu odbędzie się 26.09.2022 r. o godzinie 12.00 w siedzibie 
Szkoły Podstawowej nr 5 w Grodzisku Mazowieckim (parter).

1. Regulamin przetargu ustnego nieograniczonego stanowi załącznik nr 2.

2. Do licytacji będą dopuszczeni oferenci spełniający wymagania formalne określone 
w regulaminie przetargu ustnego nieograniczonego.

3. Pomieszczenia i boiska szkolne można oglądać w dni robocze w godzinach 9.00-15.00 
po wcześniejszym  uzgodnieniu  z  osobą uprawnioną  do kontaktu z  oferentami  –  Pan 
Michał Michałowski – kierownik obiektów sportowych (telefon kontaktowy 792770048).

4. Stawka  wywoławcza  brutto czynszu  za  godzinę*  wynajmu  pomieszczenia,  boiska 
szkolnego wynosi:

1) Sala gimnastyczna z szatnią oraz WC i natryskami 40,00 zł brutto

2) Sala sportowa z szatnią oraz WC i natryskami  2 
sektory
Sala sportowa z szatnią oraz WC i natryskami  1 sektor

110,00 zł brutto

50,00 brutto

3) Boisko wielofunkcyjne - trawiaste 20,00 zł brutto

4) Sala karate 70,00 zł brutto

5. Dyrektor  Szkoły  Podstawowej  nr  5  w  Grodzisku  Mazowieckim  może  podjąć  decyzję 
o  unieważnieniu  lub  odstąpienia  od przetargu jedynie  w przypadkach  uzasadnionych 



kierując  się  dobrem  kierowanej  placówki  oświatowej  w  tym  dobrem  uczniów 
i  wychowanków                                                
                                                                                          Dyrektor

                                                                 Szkoły Podstawowej nr 5 w Grodzisku Mazowieckim 

*(przez godzinę należy rozumieć godzinę zegarową wynoszącą - 60 minut)


