Załącznik Nr 1
do ogłoszenia konkursu ofert
Dyrektora Gdańskiego Zarządu Dróg
i Zieleni nr PU/2/2019

Wykaz przesłon w udostępnionych lokalizacjach
Dyrektor Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni podaje do publicznej wiadomości, że w ramach konkursu ofert na
oddanie w dzierżawę przesłon przeznaczonych do umieszczenia na ladach do sprzedaży lodów i innych wyrobów
cukierniczych w udostępnionych lokalizacjach, z przeznaczeniem na prowadzenie punktów handlowych w celu
sprzedaży lodów i innych wyrobów cukierniczych, udostępnione zostaną następujące lokalizacje:
Numer przesłony (przedmiotu dzierżawy):

L-1

Opis lokalizacji przedmiotu dzierżawy:

w ciągu ul. Długiej

Powierzchnia pojedynczej przedmiotu dzierżawy:

3 m2

Przeznaczenie przesłony/sposób
zagospodarowania:

umieszczenie na ladzie do sprzedaży lodów lub wózka do
lodów z przeznaczeniem na prowadzenie działalności
handlowej w celu sprzedaży lodów

Okres dzierżawy:

od 17 czerwca 2019 r. lub dnia podpisania umowy do
30 września 2019 r.

Minimalna kwota czynszu dzierżawy za okres 5000,00 zł netto
dzierżawy (nie uwzględnia kwoty wynikającej z
opłat z tytułu prawa do terenu):
Wadium:

4000,00 zł

Rodzaj użytku gruntowego w ewidencji gruntów:

pas drogowy drogi publicznej

Opłata z tytułu prawa do terenu (miesięczna):

3,00 zł za m2 (iloraz stawki i powierzchni stoiska wraz z
terenem przyległym)

Warunki dodatkowe przystąpienia do konkursu:

uzgodnienie ogródka gastronomicznego oraz zezwolenie na
zajęcie pasa drogowego w ciągu ul. Długiej, sezonowy punkt
cukierniczy
zlokalizowany
w obrębie
ogródka
gastronomicznego

Udostępnione media:

udostępniona lokalizacja nie posiada przyłącza prądu, wody
ani dostępu do publicznej toalety

Termin wniesienia opłaty za dzierżawę:

zgodnie z zawartą umową

Kryterium rozstrzygnięcia:

najwyższa kwota oferty

Mapa poglądowa:

Osoby zainteresowane dzierżawą przesłon składają oferty w terminie zgodnym z § 2 ust. 1 Regulaminu.
Wzór formularza oferty na dzierżawę przesłony stanowi załącznik Nr 3 do Regulaminu. Wypełniony i podpisany
formularz oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć, w zaklejonej kopercie, ostemplowanej lub
opisanej, w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni, ul. Partyzantów 36, 80-254 Gdańsk, w Biurze Obsługi Klienta w
budynku A. Na kopercie umieszcza się napis: Konkurs ofert na dzierżawę przesłon przeznaczonych do
umieszczenia na ladach do sprzedaży lodów i innych wyrobów cukierniczych.
………..………..………..………..………..………..
Dyrektor Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni

Numer przesłony (przedmiotu dzierżawy):

L-2

Opis lokalizacji przedmiotu dzierżawy:

w ciągu ul. Długiej

Powierzchnia pojedynczej przedmiotu dzierżawy:

3 m2

Przeznaczenie przesłony/sposób
zagospodarowania:

umieszczenie na ladzie do sprzedaży lodów lub wózka do
lodów z przeznaczeniem na prowadzenie działalności
handlowej w celu sprzedaży lodów

Okres dzierżawy:

od 17 czerwca 2019 r. lub dnia podpisania umowy do
30 września 2019 r.

Minimalna kwota czynszu dzierżawy za okres 5000,00 zł netto
dzierżawy (nie uwzględnia kwoty wynikającej z
opłat z tytułu prawa do terenu):
Wadium:

4000,00 zł

Rodzaj użytku gruntowego w ewidencji gruntów:

pas drogowy drogi publicznej

Opłata z tytułu prawa do terenu (miesięczna):

3,00 zł za m2 (iloraz stawki i powierzchni stoiska wraz z
terenem przyległym)

Warunki dodatkowe przystąpienia do konkursu:

uzgodnienie ogródka gastronomicznego oraz zezwolenie na
zajęcie pasa drogowego w ciągu ul. Długiej, sezonowy punkt
cukierniczy
zlokalizowany
w obrębie
ogródka
gastronomicznego

Udostępnione media:

udostępniona lokalizacja nie posiada przyłącza prądu, wody
ani dostępu do publicznej toalety

Termin wniesienia opłaty za dzierżawę:

zgodnie z zawartą umową

Kryterium rozstrzygnięcia:

najwyższa kwota oferty

Mapa poglądowa:

Osoby zainteresowane dzierżawą przesłon składają oferty w terminie zgodnym z § 2 ust. 1 Regulaminu. Wzór
formularza oferty na dzierżawę przesłony stanowi załącznik Nr 3 do Regulaminu. Wypełniony i podpisany
formularz oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć, w zaklejonej kopercie, ostemplowanej lub
opisanej, w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni, ul. Partyzantów 36, 80-254 Gdańsk, w Biurze Obsługi Klienta w
budynku A. Na kopercie umieszcza się napis: Konkurs ofert na dzierżawę przesłon przeznaczonych do
umieszczenia na ladach do sprzedaży lodów i innych wyrobów cukierniczych.
………..………..………..………..………..………..
Dyrektor Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni

Numer przesłony (przedmiotu dzierżawy):

L-3

Opis lokalizacji przedmiotu dzierżawy:

w ciągu ul. Długiej

Powierzchnia pojedynczej przedmiotu dzierżawy:

3 m2

Przeznaczenie przesłony/sposób
zagospodarowania:

umieszczenie na ladzie do sprzedaży lodów lub wózka do
lodów z przeznaczeniem na prowadzenie działalności
handlowej w celu sprzedaży lodów

Okres dzierżawy:

od 17 czerwca 2019 r. lub dnia podpisania umowy do
30 września 2019 r.

Minimalna kwota czynszu dzierżawy za okres 5000,00 zł netto
dzierżawy (nie uwzględnia kwoty wynikającej z
opłat z tytułu prawa do terenu):
Wadium:

4000,00 zł

Rodzaj użytku gruntowego w ewidencji gruntów:

pas drogowy drogi publicznej

Opłata z tytułu prawa do terenu (miesięczna):

3,00 zł za m2 (iloraz stawki i powierzchni stoiska wraz z
terenem przyległym)

Warunki dodatkowe przystąpienia do konkursu:

uzgodnienie ogródka gastronomicznego oraz zezwolenie na
zajęcie pasa drogowego w ciągu ul. Długiej, sezonowy punkt
cukierniczy
zlokalizowany
w obrębie
ogródka
gastronomicznego

Udostępnione media:

udostępniona lokalizacja nie posiada przyłącza prądu, wody
ani dostępu do publicznej toalety

Termin wniesienia opłaty za dzierżawę:

zgodnie z zawartą umową

Kryterium rozstrzygnięcia:

najwyższa kwota oferty

Mapa poglądowa:

Osoby zainteresowane dzierżawą przesłon składają oferty w terminie zgodnym z § 2 ust. 1 Regulaminu. Wzór
formularza oferty na dzierżawę przesłony stanowi załącznik Nr 3 do Regulaminu. Wypełniony i podpisany
formularz oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć, w zaklejonej kopercie, ostemplowanej lub
opisanej, w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni, ul. Partyzantów 36, 80-254 Gdańsk, w Biurze Obsługi Klienta w
budynku A. Na kopercie umieszcza się napis: Konkurs ofert na dzierżawę przesłon przeznaczonych do
umieszczenia na ladach do sprzedaży lodów i innych wyrobów cukierniczych.
………..………..………..………..………..………..
Dyrektor Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni

Numer przesłony (przedmiotu dzierżawy):

L-4

Opis lokalizacji przedmiotu dzierżawy:

w ciągu ul. Długiej

Powierzchnia pojedynczej przedmiotu dzierżawy:

5 m2

Przeznaczenie przesłony/sposób
zagospodarowania:

umieszczenie na ladzie do sprzedaży lodów lub wózka do
lodów z przeznaczeniem na prowadzenie działalności
handlowej w celu sprzedaży lodów

Okres dzierżawy:

od 17 czerwca 2019 r. lub dnia podpisania umowy do
30 września 2019 r.

Minimalna kwota czynszu dzierżawy za okres 9000,00 zł netto
dzierżawy (nie uwzględnia kwoty wynikającej z
opłat z tytułu prawa do terenu):
Wadium:

4000,00 zł

Rodzaj użytku gruntowego w ewidencji gruntów:

pas drogowy drogi publicznej

Opłata z tytułu prawa do terenu (miesięczna):

3,00 zł za m2 (iloraz stawki i powierzchni stoiska wraz z
terenem przyległym)

Warunki dodatkowe przystąpienia do konkursu:

uzgodnienie ogródka gastronomicznego oraz zezwolenie na
zajęcie pasa drogowego w ciągu ul. Długiej, sezonowy punkt
cukierniczy
zlokalizowany
w obrębie
ogródka
gastronomicznego

Udostępnione media:

zgodnie z zawartą umową

Termin wniesienia opłaty za dzierżawę:

udostępniona lokalizacja nie posiada przyłącza prądu, wody
ani dostępu do publicznej toalety

Kryterium rozstrzygnięcia:

najwyższa kwota oferty

Mapa poglądowa:

Osoby zainteresowane dzierżawą przesłon składają oferty w terminie zgodnym z § 2 ust. 1 Regulaminu. Wzór
formularza oferty na dzierżawę przesłony stanowi załącznik Nr 3 do Regulaminu. Wypełniony i podpisany
formularz oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć, w zaklejonej kopercie, ostemplowanej lub
opisanej, w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni, ul. Partyzantów 36, 80-254 Gdańsk, w Biurze Obsługi Klienta w
budynku A. Na kopercie umieszcza się napis: Konkurs ofert na dzierżawę przesłon przeznaczonych do
umieszczenia na ladach do sprzedaży lodów i innych wyrobów cukierniczych.
………..………..………..………..………..………..
Dyrektor Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni

Numer przesłony (przedmiotu dzierżawy):

L-5

Opis lokalizacji przedmiotu dzierżawy:

w ciągu ulic: Długie Pobrzeże, Rybackie Pobrzeże, Wartka

Powierzchnia pojedynczej przedmiotu dzierżawy:

3 m2

Przeznaczenie przesłony/sposób
zagospodarowania:

umieszczenie na ladzie do sprzedaży lodów lub wózka do
lodów z przeznaczeniem na prowadzenie działalności
handlowej w celu sprzedaży lodów

Okres dzierżawy:

od 17 czerwca 2019 r. lub dnia podpisania umowy do
30 września 2019 r.

Minimalna kwota czynszu dzierżawy za okres 5000,00 zł netto
dzierżawy (nie uwzględnia kwoty wynikającej z
opłat z tytułu prawa do terenu):
Wadium:

4000,00 zł

Rodzaj użytku gruntowego w ewidencji gruntów:

pas drogowy drogi publicznej

Opłata z tytułu prawa do terenu (miesięczna):

3,00 zł za m2 (iloraz stawki i powierzchni stoiska wraz z
terenem przyległym)

Warunki dodatkowe przystąpienia do konkursu:

uzgodnienie ogródka gastronomicznego oraz zezwolenie na
zajęcie pasa drogowego w ciągu ul. Długie Pobrzeże,
Rybackie Pobrzeże, Wartka sezonowy punkt cukierniczy
zlokalizowany w obrębie ogródka gastronomicznego

Udostępnione media:

udostępniona lokalizacja nie posiada przyłącza prądu, wody
ani dostępu do publicznej toalety

Termin wniesienia opłaty za dzierżawę:

zgodnie z zawartą umową

Kryterium rozstrzygnięcia:

najwyższa kwota oferty

Mapa poglądowa:

Osoby zainteresowane dzierżawą przesłon składają oferty w terminie zgodnym z § 2 ust. 1 Regulaminu. Wzór
formularza oferty na dzierżawę przesłony stanowi załącznik Nr 3 do Regulaminu. Wypełniony i podpisany
formularz oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć, w zaklejonej kopercie, ostemplowanej lub
opisanej, w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni, ul. Partyzantów 36, 80-254 Gdańsk, w Biurze Obsługi Klienta w
budynku A. Na kopercie umieszcza się napis: Konkurs ofert na dzierżawę przesłon przeznaczonych do
umieszczenia na ladach do sprzedaży lodów i innych wyrobów cukierniczych.
………..………..………..………..………..………..
Dyrektor Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni

Numer przesłony (przedmiotu dzierżawy):

L-6

Opis lokalizacji przedmiotu dzierżawy:

w ciągu ulic: Długie Pobrzeże, Rybackie Pobrzeże, Wartka

Powierzchnia pojedynczej przedmiotu dzierżawy:

3 m2

Przeznaczenie przesłony/sposób
zagospodarowania:

umieszczenie na ladzie do sprzedaży lodów lub wózka do
lodów z przeznaczeniem na prowadzenie działalności
handlowej w celu sprzedaży lodów

Okres dzierżawy:

od 17 czerwca 2019 r. lub dnia podpisania umowy do
30 września 2019 r.

Minimalna kwota czynszu dzierżawy za okres 5000,00 zł netto
dzierżawy (nie uwzględnia kwoty wynikającej z
opłat z tytułu prawa do terenu):
Wadium:

4000,00 zł

Rodzaj użytku gruntowego w ewidencji gruntów:

pas drogowy drogi publicznej

Opłata z tytułu prawa do terenu (miesięczna):

3,00 zł za m2 (iloraz stawki i powierzchni stoiska wraz z
terenem przyległym)

Warunki dodatkowe przystąpienia do konkursu:

uzgodnienie ogródka gastronomicznego oraz zezwolenie na
zajęcie pasa drogowego w ciągu ul. Długie Pobrzeże,
Rybackie Pobrzeże, Wartka sezonowy punkt cukierniczy
zlokalizowany w obrębie ogródka gastronomicznego

Udostępnione media:

udostępniona lokalizacja nie posiada przyłącza prądu, wody
ani dostępu do publicznej toalety

Termin wniesienia opłaty za dzierżawę:

zgodnie z zawartą umową

Kryterium rozstrzygnięcia:

najwyższa kwota oferty

Mapa poglądowa:

Osoby zainteresowane dzierżawą przesłon składają oferty w terminie zgodnym z § 2 ust. 1 Regulaminu. Wzór
formularza oferty na dzierżawę przesłony stanowi załącznik Nr 3 do Regulaminu. Wypełniony i podpisany
formularz oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć, w zaklejonej kopercie, ostemplowanej lub
opisanej, w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni, ul. Partyzantów 36, 80-254 Gdańsk, w Biurze Obsługi Klienta w
budynku A. Na kopercie umieszcza się napis: Konkurs ofert na dzierżawę przesłon przeznaczonych do
umieszczenia na ladach do sprzedaży lodów i innych wyrobów cukierniczych.
………..………..………..………..………..………..
Dyrektor Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni

