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ZAPROSZENIE DO NEGOCJACJI
w sprawie prowadzenie bufetu w Urzędzie StaĘstycznym w Warszawie

1.

Lokal uzytkowy Z przęZnaczeniem na prowadzenie bufetu ma łączną powierzchnię

50,29 mŻ i składa się z:

1)
2)
3)

pomiesz Qzęnla o powier zchnt: 37 ,9Ż mŻ ,
pomiesz cZęflIa o powier zchnl 9,06 mŻ ,
łazienki o powierzchnt:3,31, m2.
Do pomteszczen doprowadzonajest woda, energia elektryczna i centralne ogrzewanie.
Ż. Gł wnym celem wynajmu lokalu uzytkowego jest prowadzenie ptzez oferenta bufetu.
oferent ponosi wyłączną odpowiedzialnośc zajakośći estetykę podawanych posiłk w oraz
zgodnośćświadczonych usług z obowiązującymi normami zbiorowego Zywienia i wymogami
sanitarno _ epidemiologicznymi. W bufecie powinny byÓ sprzedawanę vrozmaicone:
1) ciepłe zestawy obiadowe;
2) kanapki, sur wki i sałatki;
3) wypieki cukiernicze r desery;
powinny byc przygotowywane zgodnle z zasadami racjonalnego odzywiania
Posiłki
3.
i cechowaÓ się łagodnym smakiem. Za\eca się' aby przy przygotowywaniu posiłk w wyko_
rzystywano sezonowe warzywa i owoce.
4. Wynajmujący bezwzg\ędnie nie zezwala na podawanie i sprzedawanie napojow alkoholowych.

Wniosek W Sprawie przystąpienia do negocjacji (w dowolnej formie) na|eŻy złoŻyc w siedzibie Wynajmującego: IJrząd Statystyczny w Warszawie, ul. 1 Sierpnta2I w Kancelarii (parter) do dnia 24 Iutego 2017 r., do godziny 10:00 lub e-mailem na wskazany ponizej adres.
Wnioski złoŻone po tym terminie zostaną zwr cone.
Wynajmujący będzie oceniał wiarygodnośćzawodową oferenta, tJ. doświadczente, wdrozone
systemy z zaktesu Zapewnienia bezpiecze stwa zywnościjak hazard analysis and critical
c:ontrol points GIACCP) i rownowaŻne, ttp. oraz proponowane warunki najmu. Wybrani ofe_
renci zostaną Zaproszeni do negocj acj i.
osobami uprawnionymi do kontaktu są:
Imię i nazwisko: Jerzy Lach tel.Ż2 46423 17, Remigiusz Rutkowski tel.Ż2 46422 50,
Faks: +48 22 846 7 8 33 , adres e-mail: zamowieniauswaw@stat.gov.pl,
Godziny urzędowania: 7:30 _ 15:30.
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