Zaproszenie do składania ofert na prowadzenie punktu małej
gastronomii na terenie Skansenu im. Marii Żywirskiej
w Brańszczyku przy ul. Jana Pawła II 65A, 07-221 Brańszczyk
Brańszczyk, 13.06.2019
ZAPYTANIE OFERTOWE
Wójt Gminy w Brańszczyku zaprasza do składania ofert na prowadzenie punktu małej
gastronomii na terenie Skansenu im. Marii Żywirskiej w Brańszczyku przy ul. Jana
Pawła II 65A, 07-221 Brańszczyk. Zamawiający:
Gmina Brańszczyk
ul. Jana Pawła II
07-221 Brańszczyk
II. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa powierzchni na prowadzenie działalności polegającej
na sprzedaży usług drobnej gastronomii.

III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Skansen dysponuje na powyższą działalność powierzchnią 12 m.kw. Budka gastronomiczna
znajduje się w Brańszczyku przy ul. Jana Pawła II 65A, 07-221 Brańszczyk na terenie
Skansenu im. Marii Żywirskiej.
Po wydzierżawieniu od Gminy Brańszczyk w/w powierzchni oferent będzie zobowiązany do
prowadzenia działalności polegającej na sprzedaży usług drobnej gastronomii takiej jak:
napoje (kawa, herbata, zimne napoje), słodycze (lody, ciasto itp.) na następujących zasadach:
1.

Wszelkie uzgodnienia dotyczące pozwolenia na działalność gastronomiczną leżą po
stronie dzierżawcy;

2.

Dzierżawca zobowiązany jest do zachowania estetyki otoczenia, zachowania czystości
i porządku;

3.

Nakłady poniesione w związku z dostosowaniem miejsca dla potrzeb handlu ponosi w
całości dzierżawca bez możliwości zaliczenia na poczet czynszu;

4.

Obowiązuje całkowity zakaz sprzedaży wszystkich napojów alkoholowych;

5.

Prowadzenie wszelkich prac oraz samej działalności na nieruchomości musi być
zgodne z wymaganiami Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej;

6.

Na

nieruchomości

istnieją

możliwości

gastronomicznego do prądu i wody.
7.

Skansen wyposażony jest w toalety.

techniczne

przyłączenia

punktu

Dzierżawca jest zobowiązany zapewnić pojemniki na odpady stałe powstające

8.

w wyniku prowadzenia działalności (dla klientów oraz pojemniki zbiorcze), a także
zapewnić ich wywóz na własny koszt.
9.

Otwierania lokalu w godzinach pracy ustalonych przez strony w umowie najmu.

Gmina Brańszczyk zapewnia oferentowi dostawę wody i prądu na potrzeby jego działalności
bez wnoszenia dodatkowej opłaty przez oferenta,
Gmina Brańszczyk zapewnia oferentowi bezpłatne miejsce parkingowe oraz możliwość
dostarczania towaru.
IV. Dodatkowe informacje:
Oferent, po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu, ma możliwość obejrzenia miejsca
przeznaczonego na punkt gastronomiczny.
V. Realizacja umowy:
Realizacja umowy nastąpi od dnia 10.07.2019 do dnia 30.09.2019.
VI. Warunki wymagane od oferentów i dokumenty, jakie mają dołączyć:
1. Oferent powinien prowadzić działalność gospodarczą, umożliwiającą prowadzenie
sprzedaży usług małej gastronomii.
2. Oferent nie może powierzyć prowadzenia działalności innemu podmiotowi.
3. Oferent w celu potwierdzenia ww. warunków do oferty musi załączyć następujące
dokumenty:
1. Ofertę z zadeklarowaniem miesięcznej kwoty wynajmu brutto.
2. Proponowany asortyment sprzedaży.
3. Aktualne zaświadczenie z właściwego organu rejestrowego, potwierdzające, że profil
działalności Oferenta jest zgodny z zapytaniem ofertowym.
.
VII. Miejsce i termin składania ofert:
1. Oferty należy składać w zaklejonej kopercie w sekretariacie Urzędu Gminy ul. Jana Pawła
II 45, 07-221 Brańszczyk do dnia 28.06.2019r. do godz. 16:00
z dopiskiem na kopercie „Oferta Skansen”.
2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 01.07.2019 r. o godz. 13:00, a wynik wyboru
najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony na stronie internetowej www.branszczyk.pl
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Urząd Gminy może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert.
6. O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje deklarowana kwota za wynajem terenu.
7. Z oferentem, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę sporządzona zostanie umowa
dzierżawy.

8. Gmina Brańszczyk zastrzega sobie prawo do nierozstrzygania zapytania ofertowego bez
podania przyczyny.
Dodatkowych informacji udziela: Sylwia Podolecka – Iwańska, tel. 29 592 93 39, Justyna
Jarosz, tel. 510 137 912.

