Zakroczym, 28.08.2017 r.

Znak sprawy: WOU.4041.4.2017.2

KONKURS NA
wynajem placu pod stoiska handlowe, gastronomiczne oraz z artykułami przemysłowymi
podczas obchodów Święta Zakroczymia w dniu 9 września 2017 r.

Gmina Zakroczym informuje, że organizuje imprezę pn. „Święto Zakroczymia” w dniu 9 września
2017 roku. W związku z powyższym zapraszamy do składania ofert na wynajem placu pod
stoiska handlowe, gastronomiczne i stoiska z artykułami przemysłowymi. Stoiska będą
zlokalizowane na terenie placu Gminy Zakroczym znajdującego się nad Wisłą. Oferty należy
złożyć na załączonym formularzu.
1. WYNAJMUJĄCY:
GMINA ZAKROCZYM
ul. Warszawska7
05-170 Zakroczym
NIP: 531-16-64-696
2. PRZEDMIOT NAJMU:
Przedmiotem najmu jest powierzchnia pod stoiska handlowe, gastronomiczne oraz z artykułami
przemysłowymi o pow. 3 x 3 m w ilości 12 miejsc oraz 5 x 6 m w ilości 1 miejsca (z
przeznaczeniem na stanowisko gastronomiczne). Z uwagi na ograniczoną powierzchnię
przeznaczoną pod stoiska handlowe przewiduje się najem pod następującą działalność:
l.p. Nazwa
1. Stoisko gastronomiczne – grill oraz stoisko z piwem
(wyłączność na jedno stanowisko)
2. Stoisko gastronomiczne lody
3. Stoisko gastronomiczne inne, wyżej nie wymienione

4.

Wpisać jakie ……………………………………………….
Stoiska z art. przemysłowymi, zabawkami, rękodziełem

Ilość
1
2
3

4

Wynajmujący przewiduje udzielenie wyłączności na sprzedaż piwa i będzie ona prowadzona
tylko i wyłącznie na jednym stanowisku, przy czym miejsce konsumpcji znajdować się będzie
bezpośrednio przy stoisku i będzie ogólnodostępne, a ze strony najemcy ubiegającego się o to
stanowisko oczekujemy wyposażenia miejsca konsumpcji w parasole i ławo-stoły na 120 osób
oraz zapewnienia 70 zestawów grillowych dla osób zabezpieczających imprezę.

3. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI:
Termin realizacji: 9 września 2017 r. od godz. 13.00 do 10 września 2017 r. do godz. 02.00.
Miejsce realizacji: Plac nad Wisłą w Zakroczymiu
4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
O zawarcie umowy mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają wszystkie poniższe warunki:
a ) akceptują warunki konkursu bez zastrzeżeń
b) prowadzą działalność gospodarczą w zakresie przedmiotowych usług
c) złożą formularz wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 1
d) zawrą umowę najmu
5. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA FORMULARZA:
Ofertę należy sporządzić wg. wzoru „Formularz” stanowiący załącznik nr 1.
Wynajmujący zaleca, przed złożeniem formularza, zapoznanie się z terenem przeznaczonym pod
wynajem.
6. FORMA , MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA FORMULARZA:
Wypełniony w języku polskim formularz, według wzoru określonego w załączniku należy złożyć
w Urzędzie Gminy w Zakroczymiu (adres: Urząd Gminy w Zakroczymiu, 05-170 Zakroczym
ul. Warszawska 7) lub przysłać na numer faksu 22 785 26 22, lub drogą mailową na adres:
promocja@zakroczym.pl do dnia 31.08.2017 r. do godz. 16:00. Formularze złożone po terminie
nie będą brane pod uwagę.
7. PODSTAWOWE KRYTERIA WYBORU NAJEMCY:
Wynajmujący dokona oceny i porównania formularzy oraz wyboru najkorzystniejszego z nich, w
oparciu o kryterium najwyżej zaoferowanej ceny najmu za poszczególne stanowisko.
8. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJEMCY:
Wybór najkorzystniejszego formularza zostanie udokumentowany protokołem, do którego
zostaną dołączone zebrane formularze. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do odpowiedzi
tylko na wybrany formularz. Wynajmującemu przysługuje prawo zamknięcia konkursu bez
rozstrzygnięcia.
Ogłoszenie i warunki w nim określone mogą być zmieniane lub odwołane bez podania przyczyn.
9. Opłat za wynajem powierzchni pod stoiska należy dokonać do dnia 5 września 2017 roku
przelewem na rachunek bankowy o nr 71 80091062 0016 4887 2007 0001.

Burmistrz
/-/ Artur Ciecierski

………………………………., dnia…………………………….
………………………………………………
(nazwa/ pieczątka wykonawcy)

URZĄD GMINY W ZAKROCZYMIU
ul. Warszawska 7
05-170 Zakroczym
FORMULARZ
w związku z konkursem Gminy Zakroczym
z dnia ……………………………………….

Nazwa wykonawcy: ………………………………………………………………………………………………………..
Adres / siedziba wykonawcy: ………………………………………………………………………………………….
Telefon, fax, e-mail wykonawcy: ………………………………………………………………………………………

Niniejszym oferuję następuje kwoty za wynajem placu na obchodach Święta Zakroczymia w dniu 9 września 2017 r.
na warunkach określonych w konkursie.

l.p.

Nazwa

1.

Stoisko gastronomiczne – grill oraz
stoisko z piwem (wyłączność na jedno
stoisko)
Stoisko gastronomiczne lody

2.
3.

Ilość

Cena jednostkowa
brutto

Cena łącznie

Stoisko gastronomiczne inne, wyżej
nie wymienione
Wpisać jakie:
……………………………………………….

4.

Stoiska z art. przemysłowymi,
zabawkami, rękodziełem

Uwaga: Wypełnić te punkty, których dotyczy formularz, pozostałe wykreślić.
Zapoznałem się z warunkami określonymi w konkursie i nie wnoszę do nich zastrzeżeń.

............………………………………………………………….
(podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej)

