
 

Zaproszenie do składania ofert  
na najem hali sportowej i auli w Zespole Szkół Nr 1 w Elblągu  
Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 1 w Elblągu, ul. Korczaka 34 zaprasza do złożenia oferty na najem sal 
sportowych.  
1. Przedmiot oferty:  Hala sportowa o powierzchni 861 m2  

   Aula o powierzchni 360 m2  

2. Termin realizacji: 01.09.2015 – 30.06.2016  

3. Miejsce, termin oraz forma składania ofert:  
Sekretariat Zespołu Szkół Nr 1 w Elblągu, ul. Korczaka 34  
do dn. 04.09.2015r. do godz. 13.00, pisemnie w zaklejonej kopercie.  
4. Termin rozstrzygnięcia konkursu ofert: dn. 07. 09. 2015r.  

5. O rozstrzygnięciu można się będzie dowiedzieć telefonicznie (55 625 66 51 lub 55 625 66 56). 
 
Dodatkowe informacje:  
1. Pomieszczenia wynajmowane, mogą być wykorzystywane jedynie do zajęć sportowych lub 
rekreacyjnych, zgodnie z umową.  

2. Czas najmów:  
Hala:  od poniedziałku do piątku w godz. 19.30-21.00 lub 21.00-22.30  
  w soboty od godz. 19.00-20.30 lub 20.30-22.00  
  w niedziele od godz. 16.00 do 22.00 (wejście 90’)  
Aula:  od poniedziałku do piątku w godz. 19.30-21.00 lub 21.00-22.30  
  w soboty od godz. 10.00 – 22.00 (wejście 90’)  
  w niedziele od godz. 8.00 – 22.00 (wejście 90’)  
3. Wysokość opłat za wejście ustala oferent w konkursie ofert, przy czym za najem Hali kwota nie 
może być niższa niż 160,00 zł (brutto), natomiast za najem Auli minimalna kwota wynosi 80,00 zł 
(brutto).  

4. Konkurs ofert wygrywa oferent, który zaproponuje wyższą kwotę. W przypadku ofert w tej 
samej wysokości opłat, wygrywa oferent, który zadeklaruje dłuższy okres trwania umowy. W 
przypadku takich samych ofert, o podpisaniu umowy rozstrzyga usługodawca.  

5. Opłaty za najem pobierane będą od oferenta, na konto bankowe ZS Nr 1 w Elblągu do 20 - tego 
następnego miesiąca, zgodnie z treścią umowy.  

6. Osoba do kontaktu: zastępca dyrektora ZS nr 1 - Janusz Krasowski + 48 504 196 435 lub 
sekretariat szkoły 55 625 66 51  
 


