
 

OGŁOSZENIE 
 

Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego  
im. Jana Matejki w Krakowie 

Zaprasza do składania ofert na: 
 

Prowadzenie bufetu szkolnego  
oraz punktu ksero 

Warunki prowadzenia bufetu oraz punktu ksero: 
- Umowa na czas określony po uzyskaniu zgody Wydziału Skarbu Miasta UMK 
- Przedstawienie asortymentu towarów i usług zgodnego z ustawą z dnia 25.08.2006r. 

„o bezpieczeństwie żywności i żywienia” (Dz.U. z 2017r.poz.149) oraz wytycznymi do 
wymagań oraz wytycznymi ujętymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 
26.07.2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży 
dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą 
spełniać środki spożywcze w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych 
jednostkach” (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1154) 

- Godziny działalności bufetu oraz punktu ksero: 
poniedziałek – wtorek  do soboty w godz. 8.00 – 15.00 
środa – piątek w godz. 8.00 – 19.00 
sobota - niedziela w godz. 8.00 – 16.00 

- Comiesięczne uiszczanie opłat za wynajęty bufet oraz za zużyte media (woda, energia 
elektryczna) 

- Comiesięczne uiszczanie opłat za wynajęta powierzchnie pod urządzenie 
kserograficzne oraz za zużytą energię elektryczną 

 
Oferent powinien posiadać: 

- aktualne uprawnienia do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami 
ustawowymi (odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej) 

- aktualne badania lekarskie 
- zaświadczenie o odbyciu szkolenia w zakresie kwalifikacji przestrzegania zasad higieny 
- Oświadczenie oferenta o nie zaleganiu z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na 

ubezpieczenia i społeczne lub zaświadczenie, lub że uzyskał zgodę na zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji organu podatkowego. 

 
Bufet można oglądać i uzyskiwać dodatkowe informacje po wcześniejszym telefonicznym 
uzgodnieniu terminu. 
Osoba upoważniona do kontaktu z oferentami: 
Beata Czekaj, tel. 12644-51-66, 12642-19- 00 w godz. 10.00 - 15.00 
 
Oferty należy składać w sekretariacie CKU os. Szkolne 21 I.p. pok.101 w terminie do dnia 
25.07.2019r. do godz. 10.00. 
Rozpatrzenie ofert odbędzie się w dniu 25.07.2019r. o godz. 10.30 w pok. 32 
 
 


