
 

 

 

 

 

  

 

 

 
nr postępowania: KA-6/2/2020/AV 

(aktualizacja ogłoszenia z dnia 28.02.2020r.) 
 
 

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki 
ul. Warszawska 24 , 31-155 Kraków 

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na: 
 

najem powierzchni w budynkach Politechniki Krakowskiej 
z przeznaczeniem pod ustawienie 7 szt. automatów z gorącymi posiłkami 

 
 

I. Wynajmująca: 
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki z siedzibą w Krakowie, ul. Warszawska 24, 31-155 
Kraków 

 

II. Postępowanie przetargowe. 
Celem postępowania przetargowego jest wyłonienie Najemcy (osoby fizycznej lub prawnej), prowadzącego 
działalność gospodarczą, z którym zostanie zawarta umowa najmu powierzchni w budynkach Politechniki 
Krakowskiej z przeznaczeniem pod ustawienie 7 szt. automatów z gorącymi posiłkami, spełniających 
oczekiwania Wynajmującej określone w ogłoszeniu przetargowym i zawartej umowie najmu.  
 

Postępowanie przetargowe prowadzone jest na podstawie art. 701 ustawy Kodeks cywilny  
z  23.04.1964 r. (Dz.U. 1964, nr 16, poz. 93) oraz obowiązujących przepisów i procedur wewnętrznych 
Wynajmującej. 
 

Postępowanie realizowane będzie w następujących etapach: 

 Etap I postępowania – składanie ofert przez Oferentów. 

 Etap II postępowania (część jawna - możliwy udział Oferentów) – otwarcie złożonych ofert. 

 Etap III postępowania (część niejawna - bez udziału Oferentów) - ocena złożonych ofert przez 
upoważnioną komisję przetargową. 

 Etap IV postępowania (część niejawna) – obejmujący alternatywnie: 
a) rozstrzygnięcie postępowania w oparciu o: 

            - złożone oferty - w sytuacji gdy w etapie I postępowania zostanie złożona co najmniej jedna oferta 
spełniająca oczekiwania Wynajmującej – podstawą do zawarcia umowy najmu będzie protokół 
komisji przetargowej z rozstrzygnięcia postępowania i wyboru najkorzystniejszej oferty (złożonej w 
niniejszym postępowaniu przetargowym) oraz oferta złożona przez wybranego Oferenta.  

            -  lub negocjacje z wybranymi przez Wynajmującą oferentami – w sytuacji gdy żadna z ofert 
złożonych w etapie I postępowania nie będzie spełniała oczekiwań Wynajmującej - podstawą do 
zawarcia umowy najmu będzie protokół komisji przetargowej z rozstrzygnięcia postępowania oraz 
protokół z przeprowadzonych negocjacji z wybranym oferentem, 

b) zamknięcie postępowania przetargowego bez wyboru oferty (w przypadku nie złożenia ofert, lub nie  
uzyskania przez Wynajmującą satysfakcjonującej oferty). 

 

III. Opis przedmiotu najmu 
1. Przedmiotem umowy z najemcą wyłonionym w niniejszym postępowaniu, będzie najem powierzchni 

użytkowej w budynkach Politechniki Krakowskiej, z przeznaczeniem pod ustawienie (instalację) 
automatów z gorącymi posiłkami, o których mowa  w załączniku nr 1.  

2. Szczegółowe informacje konieczne do przygotowania oferty, obejmujące: 
a) identyfikację przedmiotu najmu (wykaz jednostek Uczelni  i budynków, w których docelowo będą 

usytuowane automaty), 
b) informację nt.  ilości automatów przewidzianych do zainstalowania na przedmiocie najmu,  
zawiera Załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji.  

3. Szczegółowe doprecyzowanie lokalizacji automatów w poszczególnych budynkach wymienionych 
w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia, zostanie doprecyzowane podczas wizji lokalnej. Wizja 
lokalna w/w budynków rozpocznie się w dniu 10.03.2020r. o godz. 9:00, w holu głównym budynku 
WIiTCH znajdującym się przy ul. Warszawskiej 24. Protokół z uzgodnień, z w/w wizji lokalnych 
stanowić będzie integralną częścią warunków określonych w niniejszym ogłoszeniu przetargowym.  

4. W wyniku uzgodnień podczas wizji lokalnej  (o której mowa w pkt. 3 powyżej) ustalono wiążąco ilość 
automatów oraz ich lokalizację w poszczególnych budynkach, co zostało przedstawione na 
załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia. 

 

IV. Podstawowe oczekiwania Wynajmującej, które należy uwzględnić przy kalkulowaniu stawki 



 

 

 

 

 

  

 

 

 
czynszu najmu w składanej ofercie na najem powierzchni pod ustawienie 7 szt. automatów 
z gorącymi posiłkami.         

Wyłoniony Najemca zobowiązany będzie do:  
1. Zainstalowania na przedmiocie najmu (określonym w załączniku nr 1) 7 sztuk nowoczesnych, 

estetycznych i energooszczędnych automatów (fabrycznie nowych bądź używanych ale w bardzo 
dobrym stanie technicznym i estetycznym),  

2. Wyposażenia automatów w czytnik kart płatniczych oraz czytnik z NFC, 
3. Bieżącego zaopatrywania we własnym zakresie i na własny koszt automatów w ciepłe posiłki – 

zgodnie w terminach i z częstotliwością zapewniającą pełną dostępność asortymentu,  
4. Ponoszenia wszelkich kosztów związanych z montażem, konserwacją, utrzymaniem  i naprawą 

zamontowanych automatów,  
5. Zapewnienia aktualnych badań sanitarno-epidemiologicznych personelowi odpowiedzialnemu 

za uzupełnianie asortymentu,  
6. Dezynfekcji automatów nie rzadziej niż raz na kwartał,  
7. Utrzymania zainstalowanych automatów w należytym porządku i sprawności technicznej oraz do 

utrzymania czystości w bezpośrednim otoczeniu automatu przez cały okres obowiązywania umowy,  
8. Zapewnienia max. 24 godzinnego czasu reakcji serwisu w przypadku awarii urządzenia i niezwłocznej 

jego naprawy bądź wymiany na inny sprawny automat z gorącymi posiłkami. 
 

V. Informacje nt. zasad rozliczeń kosztów eksploatacyjnych 

1. Najemca zobowiązany będzie do terminowego płacenia czynszu najmu zgodnie z zaoferowaną stawką 
i zawartą umową najmu. 

2. Najemca zobowiązany będzie ponosić koszty zryczałtowanych opłat eksploatacyjnych za zużywane 
media (energia elektryczna). 

 

VI. Informacje nt. możliwych warunków wynajmu pomieszczeń 

1. Możliwy okres rozpoczęcia wynajmu pomieszczeń -  niezwłocznie po rozstrzygnięciu postępowania 
i podpisaniu umowy najmu.   

2. Proponowana jest umowa najmu na czas nieokreślony z 3 -miesięcznym okresem wypowiedzenia. 
3.   Kalkulując stawkę czynszu należy uwzględnić, iż w okresie od 15 lipca do 15 września każdego roku 

trwa przerwa wakacyjna (brak studentów na uczelni). 
4. Szczegółowe warunki najmu zostaną określone w umowie najmu, zawieranej z wyłonionym Najemcą 

niezwłocznie po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego, z uwzględnieniem wstępnych warunków 
określonych w niniejszym dokumencie.  

5. Wynajmująca zastrzega sobie prawo do zmiany treści zawieranej umowy najmu w drodze uzgodnień 
z wyłonionym Najemcą, w tym możliwość zmiany lokalizacji montażu automatów (identyfikacji 
przedmiotu najmu). 
 

VII. Informacje nt. warunków udziału w postepowaniu przetargowym 

1. Kompletną i podpisaną ofertę (przygotowaną na załączonym formularzu stanowiącym załącznik  
nr 2 do niniejszego ogłoszenia) należy składać w formie pisemnej w zaklejonej kopercie, opisanej  
numerem i tytułem przetargu oraz danymi identyfikacyjnymi Oferenta, w Dziale Zarządzania 
Nieruchomościami Politechniki Krakowskiej (budynek nr W-8 pok. nr 038, ul. Warszawska 24, 31-155 
Kraków) w terminie do dnia 21.04.2020r. do godz. 1200. 

2. Otwarcie złożonych ofert nastąpi dnia 21.04.2020r. o godz. 1215, w Dziale Zarządzania 
Nieruchomościami, w pomieszczeniu sali konferencyjnej w budynku nr W-8, ul. Warszawska 24. 

3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie przez Oferenta najpóźniej do dnia 17.04.2020r. 

wadium w wysokości 5 000,00 zł brutto (słownie: pięć tysięcy zł brutto) na konto Wynajmującej 

prowadzone przez  Alior Bank S.A., nr: 78 2490 0005 0000 4600 5891 1002,  z zaznaczeniem celu 

wpłaty: „Wadium - przetarg nr KA-6/2/2020/AV na najem powierzchni w budynkach Politechniki 

Krakowskiej z przeznaczeniem pod ustawienie 7 szt. automatów z gorącymi posiłkami”.  

(Do składanej oferty wymagane jest dołączenie dokumentu potwierdzającego wniesienie przez 

Oferenta wadium w wymaganym terminie) 

4. Wadium wpłacone przez Oferenta, który przetarg wygra, zaliczone zostanie (w wysokości nominalnej 

wpłaconej przez Oferenta) na poczet czynszu najmu a w przypadku uchylenia się Oferenta, który 

przetarg wygra, od zawarcia umowy najmu wadium przepada na rzecz Wynajmującej. 

5. W postępowaniu przetargowym będą brane pod uwagę tylko oferty złożone przez Oferentów, którzy 

dokonali wpłaty wadium zgodnie z ppkt. 3 powyżej, a oferty te złożone zostaną na formularzu 

stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia i zaakceptują wszystkie warunki opisane w 



 

 

 

 

 

  

 

 

 
niniejszym ogłoszeniu, zawierającym w szczególności: 

 oświadczenie Oferenta, o zapoznaniu się i zaakceptowaniu treści ogłoszenia o przetargu nr KA-
6/2/2020/AV, 

 oświadczenie Oferenta, że uznaje się za związanego treścią złożonej oferty, przez okres 60 dni od 
daty upływu terminu na złożenie ofert, 

 zgodę Oferenta na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb 
przeprowadzenia przetargu, 

 w przypadku składania ofert przez przedstawicieli lub pełnomocników Oferenta - dokumenty 
potwierdzające uprawnienia do złożenia oferty i działania w imieniu i za Oferenta (np. 
pełnomocnictwo). 

6. Postępowanie przetargowe może być rozstrzygnięte, jeśli wpłynie, przynajmniej jedna Oferta spełniająca 
oczekiwania Wynajmującej. 

7. Wynajmująca za najkorzystniejszą ofertę uzna tę, która spełni wszystkie wymogi formalne, określone 
w niniejszym ogłoszeniu i będzie zawierała najwyższą oferowaną stawkę czynszu najmu spośród 
wszystkich złożonych ofert. 

8. Wynajmująca zastrzega sobie prawo odwołania oraz zmiany ogłoszenia, lub warunków postępowania 
przetargowego, lub zamknięcia postępowania przetargowego bez wyboru oferty i bez podania przyczyn. 
W przypadku skorzystania przez Wynajmującą z jednej z wymienionych w tym pkt. instytucji, Oferentowi 
nie będzie przysługiwać zwrot kosztów poniesionych w związku z przygotowaniem oferty. Zwrot 
wpłaconego wadium (w wysokości nominalnej wpłaconej przez Oferenta) wyczerpuje wszelkie 
roszczenia Oferenta/Oferentów wobec Sprzedającej. 

9. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone oferentom w 

wysokości nominalnej w jakiej zostało wpłacone, w terminie 14 dni od dokonania wyboru oferty.   

10. Osoba upoważniona ze strony Wynajmującej do udzielania informacji w kwestiach opisanych  
w niniejszym ogłoszeniu oraz dot. prowadzonego postępowania przetargowego - jest pracownik Działu 
Zarządzania Nieruchomościami -mgr Marzena Wrona, tel. (012) 628 22 76,  e-mail: 
marzena.wrona@pk.edu.pl 

 

 
  



 

 

 

 

 

  

 

 

 
Załącznik nr 1.  

 
Szczegółowe zestawienie prezentujące identyfikację przedmiotu najmu 

 
 

 
Wydział / 
jednostka 
pozawydziałowa 
 

 
Nr budynku 

(planowana 
lokalizacja automatu 
w budynku)  

adres 

 
Ilość montowanych 
automatów w danej 

lokalizacji  

 
Proponowana lokalizacja 

automatu w budynku 

WIiTCH 
Budynek W-12 
ul. Warszawska 24 

 
1 

 
Parter budynku 

DA 
Budynek  DS-5  
ul. S. Skarżyńskiego 2                   

 
1 

 
Przewiązka pomiędzy 
segmentami I-II oraz III-IV 

WM 
 

Budynek CZ-A  
ul. Jana Pawła II 37 

 
                 2 

 
- Korytarz I piętro                         
- Parter budynku 

Budynek CZ-G  
ul. Jana Pawła II 37 

 
1 

 
Parter budynku 

OS PK 

Budynek DS-2  
ul. S. Skarżyńskiego 5 

 
1 

 
Parter budynku 

Budynek DS-4  
ul. S. Skarżyńskiego 9 

 
1 

 
Parter budynku 

Łączna ilość automatów:  7 szt. 

 

 Szczegółowa lokalizacja i ilość automatów w budynkach PK została doprecyzowana podczas wizji 
lokalnej, o której mowa w rozdz. III pkt 3. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

  

 

 

 Załącznik nr 2 
do ogłoszenia o przetargu 

nr KA-6/2/2020/AV 

 
FORMULARZ OFERTY 

 
Dane Oferenta: 

 

Nazwa firmy/imię i nazwisko : .……………………………………………..……………...………………………………….; 

Siedziba/adres zamieszkania: ….……………………………………………………..………………………..………….....; 

adres do doręczeń: ………………………………………………………..…………………………………………………...; 

NIP: ……………………..………..……...; REGON:………….……………………………….; KRS lub nr zaświadczenia  

o działalności gospodarczej oraz informacja, przez kogo zostało wydane:…………….……………………………….… 

……………………………………………………………………………………………………………………………..……… 

Osoba do kontaktu i podejmowania decyzji związanych z ofertą: ………………………………………………………… 

………………………………………tel.: …………………………….., e-mail………………………………………...……... 

 

W odpowiedzi na ogłoszenie Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie o przetargu 

nieograniczonym nr KA-6/2/2020/AV na: wynajem powierzchni w budynkach Politechniki Krakowskiej 

z przeznaczeniem pod ustawienie  7 szt. automatów z gorącymi posiłkami, oferuję:  
 

*Dane w kolumnach I,II,III określa oferent 
 

L.p. 

 
Wydział / 
jednostka 
pozawydziałowa 

 

 
Nr budynku 

(planowana 
lokalizacja automatu 
w budynku)  
adres 

 
Ilość 

montowanych 
automatów w 

danej 
lokalizacji  

I. Łączna 
powierzchnia 

najmu w danej 
lokalizacji 

[m
2
] 

II. Oferowana 
jednostkowa stawka 
czynszu najmu za 1 

m
2
 powierzchni 

najmu               [zł 

netto] 

III.Oferowany 
miesięczny 

czynsz 
najmu  
[I. x II.]               

[zł netto] 

1 
WIiTCH 

Budynek W-12 
ul. Warszawska 24 

 
1 

   

2 
DA 

Budynek  DS-5  
ul. S. Skarżyńskiego 2                   

 
1 

   

3 

WM 
 

Budynek CZ-A  
ul. Jana Pawła II 37 

 
2 

 

   

4 
WM 

Budynek CZ-G  
ul. Jana Pawła II 37 

 
1 

   

5 
OS PK 

Budynek DS-2  
ul. S. Skarżyńskiego 5 

 
1 

   

6 
OS PK 

Budynek DS-4  
ul. S. Skarżyńskiego 9 

 
1 

   

 
Suma:  

 

Oświadczenia: 

1. Oświadczam, iż zapoznałam/em się oraz akceptuję treść w/w ogłoszenia o przetargu nr KA-6/2/2020/AV.  

2. Oświadczam zgodnie z wymogami art. 230 k.s.h., że zaciągane przez reprezentowaną przeze mnie spółkę  

zobowiązanie przewyższa / nie przewyższa* (właściwe podkreślić) dwukrotnie kapitału zakładowego.  

(W przypadku gdy w/w zobowiązanie przewyższa dwukrotnie kapitał zakładowy spółki , proszę o dołączenie do niniejszego formularza oferty 

kserokopię uchwały wspólników upoważniającą do zawarcia umowy, lub też kserokopię umowy spółki, jeśli umowa spółki stanowi inaczej). 

1. Oświadczam, że uznaję się za związaną/nego treścią złożonej oferty, przez okres 60 dni od daty upływu terminu 

na złożenie ofert. 

2. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszej ofercie dla potrzeb 

przeprowadzenia przetargu zgodnie załączoną klauzulą informacyjną RODO (stanowiącą załącznik nr 3 do 

niniejszego ogłoszenia). 
 

(W przypadku składania ofert przez przedstawicieli lub pełnomocników Oferenta niezbędne jest dołączenie, do niniejszego formularza oferty, 

kserokopii dokumentów potwierdzających uprawnienia do złożenia oferty i działania w imieniu i za Oferenta np. pełnomocnictwo). 
 

(*skreślić niewłaściwe) 

 
   
          
  …………………………………………….                               …………………………………………………….. 

miejscowość i data podpis Oferenta /podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w 
imieniu Oferenta 



 

 

 

 

 

  

 

 

  

 Załącznik nr 3 
 do ogłoszenia o przetargu  

nr KA-6/2/2020/AV 

 
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych 

 

 

1. Administrator danych Osobowych. 
Administratorem danych osobowych przekazanych w złożonej ofercie będzie Politechnika Krakowska im. 
Tadeusza Kościuszki z siedzibą w Krakowie (31-155), przy ul. Warszawskiej 24. 
Inspektorem danych osobowych w Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki jest inż. Beata 
Bylica, kontakt: tel. (12) 374 22 37, e-mail: iodo@pk.edu.pl 

2. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania. 
Dane osobowe przekazane w złożonej ofercie Politechnika Krakowska będzie przetwarzać w następujących 
celach: przeprowadzenia postępowania przetargowego nr KA-6/2/2020/AV, zawarcia i realizacji umowy 
najmu, spełniania wymogów wynikających z przepisów podatkowych i o rachunkowości, w tym prowadzenia 
dokumentacji księgowej i podatkowej oraz przechowywania dowodów księgowych,  dokumentów 
archiwizacyjnych. 

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przekazanych w złożonej ofercie jest: 
• art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO w celu związanym z postępowaniem przetargowym o nr KA-6/2/2020/AV 
przeprowadzanym przez uczelnię publiczną oraz w celu zawarcia umowy w wyniku przeprowadzonego 
przetargu. 
• uzasadniony interes Politechniki Krakowskiej – w zakresie danych zebranych podczas postępowania 
przetargowego o nr KA-6/2/2020/AV  oraz ewentualnego zwarcia umowy najmu.  

4. Okres przechowywania danych osobowych. 
Politechnika Krakowska będzie przechowywać dane osobowe Oferenta (i ewentualnego późniejszego 
Najemcy) przez okres postępowania przetargowego oraz przez okres niezbędny do zawarcia i trwania 
umowy najmu oraz przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. 

5. Odbiorcy danych. 
Politechnika Krakowska będzie przekazywać dane osobowe Oferenta (i ewentualnego późniejszego 
Najemcy) naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych oraz 
dostawcom wykonującym usługi księgowe, usługi hostingowe, usługi prawne, a także Gminie Miejskiej 
Kraków. 

6. Prawa  Oferenta związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem 
zautomatyzowanych decyzji. 
Oferentowi przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 
1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 
2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, 
3) prawo do usunięcia danych, 
4) ograniczenia przetwarzania danych – Oferent może żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie jego danych 

osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Oferentem działań, 
5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 
6) prawo do przenoszenia danych, 
7) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub 

innego właściwego organu nadzorczego, 
8) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – w każdej chwili Oferent ma prawo 

cofnąć zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody Oferenta przed jej wycofaniem. 

7. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych. 
Podanie przez Oferenta dane są warunkiem dopuszczenia do przetargu i zawarcia ewentualnej umowy. 
W przypadku gdy Oferent nie poda wymaganych przez Politechnikę Krakowską danych, może to być 
równoznaczne z odmową dopuszczenia do przetargu oraz zawarcia ewentualnej umowy. Dane złożone 
w ofercie przetargowej są  niezbędne do wykonywania czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu 
i zawarcia ewentualnej umowy najmu. 

W celu wykonania swoich praw Oferent ma prawo skierować swoje żądania pod adres e-mail: iodo@pk.edu.pl 
lub zadzwonić pod numer:  (12) 374 22 37.  Przed realizacją uprawnień Oferenta w tym zakresie Politechnika 
Krakowska będzie zobowiązana  odpowiednio go zidentyfikować. 
 

Potwierdzam, iż zapoznałem/am się z treścią niniejszej klauzuli informacyjnej i jest ona dla mnie 
zrozumiała. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach wskazanych powyżej. 
 

 

        …....…..…............................................... 
         data i podpis Oferenta 
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