
          
        

Wywieszono: 18.06.2020 r. 

Zdjęto: ……………………………… 

 

ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ W POZNANIU 

ul. Strzegomska 3,60-194 Poznań 

ogłasza konkurs ofert 

na 

na prowadzenie działalności w formie mobilnych punktów gastronomicznych w wybranych 

lokalizacjach przestrzeni miejskiej w Poznaniu, 

w okresie od 30 lipca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. 

 
 

1. Przeznaczenie terenu  
Celem Konkursu jest wyłonienie ze złożonych ofert mobilnych punktów gastronomicznych mogących 

prowadzić działalność w wyznaczonych Lokalizacjach wskazanych poniżej oraz w załączniku nr 1 do 

Regulaminu konkursu w celu ożywienia przestrzeni pod względem funkcjonalnym, społecznym i 

turystycznym. 

Profil mobilnego punktu gastronomicznego powinien obejmować: napoje nalewane i podawane 

na miejscu (wyklucza się wszelkiego rodzaju napoje alkoholowe), lody nakładane i podawane 

na miejscu. Preferowane są wyroby wysokiej jakości, oryginalne, wytwarzane na niemasową 

skalę. Profil mobilnego punktu gastronomicznego powinien obejmować: napoje nalewane i 

podawane na miejscu, zimne lub ciepłe, lody nakładane i podawane na miejscu. Preferowane 

są wyroby wysokiej jakości, oryginalne, wytwarzane na niemasową skalę. Wyklucza się 

sprzedaż wszelkiego rodzaju napojów alkoholowych oraz produktów grillowanych, smażonych 

na miejscu oraz  potraw określanych jako fast food. 

 

Lokalizacja 

Rodzaj usługi 

świadczonej w 

mobilnych punktach 

gastronomicznych w 

formie roweru 

Dopuszczona ilość 

mobilnych punktów 

gastronomicznych w 

formie roweru w 

danej lokalizacji  

Park Cytadela, oznaczenie 

geodezyjne: obręb Poznań, ark. 

01, dz. 1/26 

Napoje nalewane i 

podawane na miejscu 

(wyklucza się 

wszelkiego rodzaju 

napoje alkoholowe),  

Lody nakładane i 

podawane na miejscu 

2 



Park Sołacki, oznaczenie 

geodezyjne: obręb Golęcin, ark. 

40, dz. 1/4 

Napoje nalewane i 

podawane na miejscu 

(wyklucza się 

wszelkiego rodzaju 

napoje alkoholowe),  

Lody nakładane i 

podawane na miejscu 

1 

Park Stare Koryto Warty, 

oznaczenie geodezyjne: obręb 

Poznań, ark. 32, dz. 20/6 

Napoje nalewane i 

podawane na miejscu 

(wyklucza się 

wszelkiego rodzaju 

napoje alkoholowe), 

Lody nakładane i 

podawane na miejscu 

1 

przy wieży widokowej na terenie 

Szacht / Glinianek, oznaczenie 

geodezyjne: obręb Junikowo, ark. 

22, dz. 1/5 

Napoje nalewane i 

podawane na miejscu 

(wyklucza się 

wszelkiego rodzaju 

napoje alkoholowe), 

Lody nakładane i 

podawane na miejscu 

2 

Skwer Sprawiedliwych Wśród 

Narodów Świata, oznaczenie 

geodezyjne: obręb Wilda, ark. 07, 

dz.  48 

Napoje nalewane i 

podawane na miejscu 

(wyklucza się 

wszelkiego rodzaju 

napoje alkoholowe), 

Lody nakładane i 

podawane na miejscu 

1 

Park Romana Maciejewskiego, 

oznaczenie geodezyjne 

nieruchomości: obręb Poznań, ark. 

45, dz. 15 

Napoje nalewane i 

podawane na miejscu 

(wyklucza się 

wszelkiego rodzaju 

napoje alkoholowe), 

Lody nakładane i 

podawane na miejscu 

1 

w parku Adama Mickiewicza, 

przy schodach, przy zejściu do 

fontanny.  

Oznaczenie geodezyjne 

nieruchomości: obręb Poznań, ark. 

23, dz. 52/1 cz. 

Napoje nalewane i 

podawane na miejscu 

(wyklucza się 

wszelkiego rodzaju 

napoje alkoholowe), 

Lody nakładane i 

podawane na miejscu 

1 

 

2. Wadium  
W konkursie mogą brać udział Oferenci, którzy wniosą wadium na konto ZZM:  

PKO BP 56 1020 4027 0000 1702 1262 7412  w kwocie 200,00 zł (słownie: dwieście zł 00/100) 

i okażą dowód stwierdzający tożsamość i dokumenty rejestrowe podmiotu (w przypadku 

podmiotu gospodarczego), złożą oświadczenie o zamiarze podjęcia działalności gospodarczej 

od dnia podpisania umowy oraz inne stosowne dokumenty wymienione w Regulaminie 

konkursu.  

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na konto ZZM z odpowiednim wyprzedzeniem 

tak, aby środki pieniężne znalazły się na koncie ZZM do dnia 17 lipca 2020 r. do godz. 15:00. 



 

 

 

 

 

 

3. Zasady Konkursu  

 

Minimalną opłatę (czynsz) za udostępnienie Lokalizacji ustala się w wysokości:  

31,50 zł netto / m2 za miesiąc 

 
W ramach Konkursu Oferenci podają oferowaną miesięczną stawkę opłaty (czynszu) netto za 

1m2 / miesiąc. Kwota ta musi być wyższa niż minimalna opłata określona powyżej. Następnie 

Komisja konkursowa dokona wyboru oferty, która w sposób najpełniejszy spełnia kryteria 

podane w Regulaminie konkursu  oraz uzyska najwyższą ocenę Komisji.  

Łączna wysokość opłaty za udostępnienie Lokalizacji stanowić będzie iloczyn powierzchni jaką 

Oferent wygrywający Konkurs wskaże w ofercie oraz wskazanej tam stawki opłaty za 1m2 / 

miesiąc do czego zostanie dodany podatek VAT wg obowiązujących stawek.  

 

4. Termin składania ofert 

 
Oferty składane są do sekretariatu ZZM, ul. Strzegomska 3, 60 – 194 Poznań, w zaklejonej 

kopercie opisanej „Konkursu ofert na prowadzenie działalności w formie mobilnych 

punktów gastronomicznych w wybranych lokalizacjach przestrzeni miejskiej w Poznaniu, 

w okresie od 30 lipca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. – Lokalizacja ………”. 

W miejscu wykropkowanym należy wpisać nr Lokalizacji, o którą wnioskodawca chce się 

ubiegać zgodnie z  załącznikiem nr 1 do Regulaminu konkursu.  

 

Oferty mogą być składane najpóźniej do dnia 17 lipca 2020 r. do godziny 15:00. Liczy się 

data wpływu do sekretariatu ZZM (otwartego w godzinach 7.00-15.00).  

 

 

5. Kryteria oceny oferty  

 
Komisja ocenia oferty według następujących kryteriów, przyznając punkty w ramach 

skali wskazanej poniżej:  

a. najwyższa cena stawki czynszu netto za 1m2/miesiąc – 40%  

b. walory estetyczne mobilnego punktu gastronomicznego – 40% ,  

c. walory gastronomiczne: - 20%  

a) wysoka jakość sprzedawanych produktów: np. certyfikaty uzyskane przez stosowne 

instytucje,  

b) oryginalność: np. produkt podawany w pojemnikach, kubkach itp., które ulegają 

biodegradacji i został wyprodukowany z poszanowaniem środowiska naturalnego,  

c) produkty zdrowej żywności  

O wyborze oferty decyduje łączna ilość uzyskanych punktów. Decyzja Komisji jest ostateczna, 

Oferentom nie przysługuje odwołanie od decyzji Komisji.  

 
6. Otwarcie ofert 

Część jawna konkursu zostanie przeprowadzona w dniu 21 lipca 2020 r. o godz. 11:00 w 

siedzibie Zarządu Zieleni Miejskiej w Poznaniu przy ul. Strzegomskiej 3 na sali konferencyjnej.  

7. Informacja o wyborze ofert, które w sposób najpełniejszy spełniają kryteria podane w 

Regulaminie konkursu oraz uzyskają najwyższą ocenę Komisji skutkującą wskazaniem ich do 



zawarcia umowy, zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.zzmpoznan.pl w 

terminie 10 dni roboczych liczonych od ostatniego dnia, do którego powinny być składane 

oferty.    

 

 

W przypadku gdy uczestnik wygrywający przetarg uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy, 

wadium przepada na rzecz ZZM.  

 

 
W konkursie mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które złożą ofertę zgodną z wymaganiami 

zawartymi w materiałach konkursowych. Materiały konkursowe dostępne są na stronie ZZM, na stronie 

BIP Miasta Poznania oraz w siedzibie ZZM. 

Przystępujący do konkursu są zobowiązani do zapoznania się z materiałami konkursowymi.  

Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do niewybrania żadnej oferty.  

 

Szczegółowy opis konkursu przedstawia Regulamin do konkursu.  

 

 
Ogłoszenie o konkursie wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zarządu Zieleni Miejskiej przy ul. 

Strzegomskiej 3, w siedzibie Urzędu Miasta Poznania, Pl. Kolegiacki 17 w Poznaniu, na stronie internetowej 

www.zzmpoznan.pl, www.bip.poznan.pl, oraz podano do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie ogłoszenia 

w prasie.  

Regulamin przetargu oraz dodatkowe informacje o nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia  można 

uzyskać w Zarządzie Zieleni Miejskiej-Poznań, ul. Strzegomska 3, pokój nr 7, I piętro- za salą konferencyjną, 

telefon 61- 860-85-29 w godzinach 700-1500. 
 

http://www.zzmpoznan.pl/
http://www.bip.poznan.pl/

