
 

- 1 / 4 - 
 

Załącznik nr 1 do umowy 

Załącznik nr 2 do Zaproszenia 

Opis przedmiotu zamówienia 

 

WYNAJMUJĄCY: Mazowieckie Centrum Stomatologii Sp. z o.o.  

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Wynajem powierzchni pod automat vendingowy 
TERMIN: 24 miesiące 

LOKALIZACJA: ul. Nowy Zjazd 1 w Warszawie  

 

Przedmiotem zamówienia jest wynajem powierzchni pod montaż automatu vendingowego. 

Automat umożliwi sprzedaż pakowanych fabrycznie przekąsek, słodyczy oraz zimnych 

napojów. 

1. Przedmiot zamówienia obejmuje : 

1) transport automatu do siedziby Wynajmującego, 

2) instalacji urządzenia (w tym podłączenie elektryczne ) w miejscu wskazanym przez 

Zamawiającego oraz uruchomienia urządzenia, 

3) ciągłość dostaw produktów, 

4) serwis, 

5) stałą konserwację i przeglądy automatu, a także wymianę urządzenia, jeżeli jego 

usterka uniemożliwia dalszą pracę, 

6) serwis dostępny 24h/7 dni - reakcja serwisowa do 2 godzin od zgłoszenia, 

7) ponoszenia wszelkich kosztów podatkowych wynikających z eksploatacji automatu w 

miejscu instalacji, 

8) utrzymania w należytym stanie sanitarnym i estetycznym wynajmowaną powierzchnię 

użytkową oraz zainstalowany automat, 

9) zabezpieczenia wynajmowanej powierzchni przed powstaniem pożaru, 

10) zabezpieczenie przed ewentualną kradzieżą, 

11) przestrzegania przepisów w zakresie ochrony środowiska i gospodarowania 

odpadami, 

12) naprawienia szkód spowodowanych w przedmiocie umowy przez Najemcę, jego 

dostawców, klientów lub inne osoby trzecie, 

13) niedokonywania nakładów i ulepszeń na przedmiot najmu bez zgody Wynajmującego 
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14) zwrot wynajmującemu wszystkich wydatków, grzywien i opłat, poniesionych 

bezpośrednio przez Wynajmującego ,a wynikłych z przyczyn leżących po stronie 

Najemcy, 

15) demontaż automatu po zakończeniu okresu najmu na koszy własny najemcy.  

 

2. Automat vendingowy: 

1) Płatność monetami oraz za pomącą systemu płatności kartą. 

 

3. Wynajmujący zabrania sprzedawania napojów alkoholowych oraz wyrobów tytoniowych. 

4. Powierzchnia użytkowa przeznaczona pod jeden automat: 1 m2. 

5. Kryterium oceny ofert – cena brutto miesięcznie za zainstalowany automat plus należny 

podatek VAT. 

6. Najemca w czynszu oferowanym zobowiązany jest uwzględnić koszt energii elektrycznej 

i pozostałe koszty. 

7. Najemca po zakończeniu prac jest zobowiązany przywrócić do stanu pierwotnego 

pomieszczenia oraz  obszar, na który oddziaływały prowadzone roboty.  

8. Asortyment do uzgodnienia z Wynajmującym przed podpisaniem umowy. 

9. Przybliżona liczba potencjalnych klientów to ok 500 os/dziennie. 

 

 

Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy 

 

                                                              ……………………………………………… 
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KONDYGNACJA: PARTER 

LOKALIZACJA AUTOMATU 

VENDINGOWGO 
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Gniazdo 230V 

 


