Załącznik Nr 1
do ogłoszenia konkursu ofert
Dyrektora Gdańskiego Zarządu Dróg
i Zieleni nr PU/12/2020

Wykaz stoiska namiotowych w udostępnionych lokalizacjach
Dyrektor Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni podaje do publicznej wiadomości, że w ramach konkursu ofert na
oddanie w dzierżawę stoiska namiotowych w udostępnionej lokalizacji przed cmentarzem „Łostowickim”,
z przeznaczeniem na prowadzenie z przeznaczeniem na prowadzenie punktów handlowych w celu sprzedaży
kwiatów i zniczy, udostępnione zostaną następujące lokalizacje:
Numer stoiska namiotowego

C-1

Opis lokalizacji stoiska:

obręb 170S działka 3/4

Opis przedmiotu dzierżawy:

1 szt. namiotu o powierzchni 4 m2 lub 13,5 m2, łączna
powierzchnia wraz z terenem przyległym odpowiednio
9 m2 i 15 m2. Waga poszycia i stelaża wynosi
odpowiednio 40 kg i 60 kg.

Przeznaczenie stoiska/sposób zagospodarowania:

prowadzenie działalności handlowej w celu sprzedaży
kwiatów i zniczy wraz z asortymentem pokrewnym

Okres dzierżawy stoiska namiotowego:

od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. z

wyłączeniem okresu Wszystkich Świętych tj. od 27
października 2021 r. do 6 listopada 2021 r.
Minimalna kwota czynszu dzierżawy za cały okres 3000,00 zł netto
dzierżawy (nie uwzględnia kwoty wynikającej z opłat z
tytułu prawa do terenu):
Wadium:

3000,00 zł

Rodzaj użytku gruntowego w ewidencji gruntów:

nieruchomość niezabudowana Gminy Miasta Gdańska

Opłata z tytułu prawa do terenu:

1,71 zł + 23% VAT miesięcznie za m2 (całkowita opłata
stanowi iloraz stawki i powierzchni stoiska wraz z
terenem przyległym)

Udostępnione media:

udostępniona lokalizacja nie posiada przyłącza prądu,
wody ani dostępu do publicznej toalety, istnieje
możliwość usytuowania 1 sanitariatu typu ToiToi dla
lokalizacji i lokalizacji sąsiadujących

Termin i tryb wniesienia opłaty za dzierżawę stoiska:

zgodnie z zawartą umową, w formie do 12 równych
części

Kryterium rozstrzygnięcia:

najwyższa kwota oferty

Mapa poglądowa:

Osoby zainteresowane dzierżawą stoiska składają oferty w terminie zgodnym z § 2 ust. 1 Regulaminu.
Wzór formularza oferty na dzierżawę stoiska stanowi załącznik Nr 3 do Regulaminu konkursu ofert na oddanie w
dzierżawę stoiska namiotowych w udostępnionej lokalizacji przed cmentarzem „Łostowickim”, z przeznaczeniem
na prowadzenie punktów handlowych w celu sprzedaży kwiatów i zniczy.
Wniosek należy złożyć w formie pisemnej w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni, ul. Partyzantów 36, 80-254
Gdańsk, w Biurze Obsługi Klienta w budynku A.
………..………..………..………..………..………..
Dyrektor Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni

Numer stoiska namiotowego

C-2

Opis lokalizacji stoiska:

obręb 170S działka 3/4

Opis przedmiotu dzierżawy:

1 szt. namiotu o powierzchni 4 m2 lub 13,5 m2, łączna
powierzchnia wraz z terenem przyległym odpowiednio
9 m2 i 15 m2. Waga poszycia i stelaża wynosi
odpowiednio 40 kg i 60 kg.

Przeznaczenie stoiska/sposób zagospodarowania:

prowadzenie działalności handlowej w celu sprzedaży
kwiatów i zniczy wraz z asortymentem pokrewnym

Okres dzierżawy stoiska namiotowego:

od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. z

wyłączeniem okresu Wszystkich Świętych tj. od 27
października 2021 r. do 6 listopada 2021 r..
Minimalna kwota czynszu dzierżawy za cały okres 3000,00 zł netto
dzierżawy (nie uwzględnia kwoty wynikającej z opłat z
tytułu prawa do terenu):
Wadium:

3000,00 zł

Rodzaj użytku gruntowego w ewidencji gruntów:

nieruchomość niezabudowana Gminy Miasta Gdańska

Opłata z tytułu prawa do terenu:

1,71 zł + 23% VAT miesięcznie za m2 (całkowita opłata
stanowi iloraz stawki i powierzchni stoiska wraz z
terenem przyległym)

Udostępnione media:

udostępniona lokalizacja nie posiada przyłącza prądu,
wody ani dostępu do publicznej toalety, istnieje
możliwość usytuowania 1 sanitariatu typu ToiToi dla
lokalizacji i lokalizacji sąsiadujących

Termin i tryb wniesienia opłaty za dzierżawę stoiska:

zgodnie z zawartą umową, w formie do 12 równych
części

Kryterium rozstrzygnięcia:

najwyższa kwota oferty

Mapa poglądowa:

Osoby zainteresowane dzierżawą stoiska składają oferty w terminie zgodnym z § 2 ust. 1 Regulaminu.
Wzór formularza oferty na dzierżawę stoiska stanowi załącznik Nr 3 do Regulaminu konkursu ofert na oddanie w
dzierżawę stoiska namiotowych w udostępnionej lokalizacji przed cmentarzem „Łostowickim”, z przeznaczeniem
na prowadzenie punktów handlowych w celu sprzedaży kwiatów i zniczy.
Wniosek należy złożyć w formie pisemnej w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni, ul. Partyzantów 36, 80-254
Gdańsk, w Biurze Obsługi Klienta w budynku A.
………..………..………..………..………..………..
Dyrektor Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni

Numer stoiska namiotowego

C-3

Opis lokalizacji stoiska:

obręb 170S działka 3/5

Opis przedmiotu dzierżawy:

1 szt. namiotu o powierzchni 4 m2 lub 13,5 m2, łączna
powierzchnia wraz z terenem przyległym odpowiednio
9 m2 i 15 m2. Waga poszycia i stelaża wynosi
odpowiednio 40 kg i 60 kg.

Przeznaczenie stoiska/sposób zagospodarowania:

prowadzenie działalności handlowej w celu sprzedaży
kwiatów i zniczy wraz z asortymentem pokrewnym

Okres dzierżawy stoiska namiotowego:

od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. z

wyłączeniem okresu Wszystkich Świętych tj. od 27
października 2021 r. do 6 listopada 2021 r..
Minimalna kwota czynszu dzierżawy za cały okres 3000,00 zł netto
dzierżawy (nie uwzględnia kwoty wynikającej z opłat z
tytułu prawa do terenu):
Wadium:

3000,00 zł

Rodzaj użytku gruntowego w ewidencji gruntów:

nieruchomość niezabudowana Gminy Miasta Gdańska

Opłata z tytułu prawa do terenu:

1,71 zł + 23% VAT miesięcznie za m2 (całkowita opłata
stanowi iloraz stawki i powierzchni stoiska wraz z
terenem przyległym)

Udostępnione media:

udostępniona lokalizacja nie posiada przyłącza prądu,
wody ani dostępu do publicznej toalety, istnieje
możliwość usytuowania 1 sanitariatu typu ToiToi dla
lokalizacji i lokalizacji sąsiadujących

Termin i tryb wniesienia opłaty za dzierżawę stoiska:

zgodnie z zawartą umową, w formie do 12 równych
części

Kryterium rozstrzygnięcia:

najwyższa kwota oferty

Mapa poglądowa:

Osoby zainteresowane dzierżawą stoiska składają oferty w terminie zgodnym z § 2 ust. 1 Regulaminu.
Wzór formularza oferty na dzierżawę stoiska stanowi załącznik Nr 3 do Regulaminu konkursu ofert na oddanie w
dzierżawę stoiska namiotowych w udostępnionej lokalizacji przed cmentarzem „Łostowickim”, z przeznaczeniem
na prowadzenie punktów handlowych w celu sprzedaży kwiatów i zniczy.
Wniosek należy złożyć w formie pisemnej w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni, ul. Partyzantów 36, 80-254
Gdańsk, w Biurze Obsługi Klienta w budynku A.
………..………..………..………..………..………..
Dyrektor Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni

Numer stoiska namiotowego

C-4

Opis lokalizacji stoiska:

obręb 170S działka 3/5

Opis przedmiotu dzierżawy:

1 szt. namiotu o powierzchni 4 m2 lub 13,5 m2, łączna
powierzchnia wraz z terenem przyległym odpowiednio
9 m2 i 15 m2. Waga poszycia i stelaża wynosi
odpowiednio 40 kg i 60 kg.

Przeznaczenie stoiska/sposób zagospodarowania:

prowadzenie działalności handlowej w celu sprzedaży
kwiatów i zniczy wraz z asortymentem pokrewnym

Okres dzierżawy stoiska namiotowego:

od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. z

wyłączeniem okresu Wszystkich Świętych tj. od 27
października 2021 r. do 6 listopada 2021 r..
Minimalna kwota czynszu dzierżawy za cały okres 3000,00 zł netto
dzierżawy (nie uwzględnia kwoty wynikającej z opłat z
tytułu prawa do terenu):
Wadium:

3000,00 zł

Rodzaj użytku gruntowego w ewidencji gruntów:

nieruchomość niezabudowana Gminy Miasta Gdańska

Opłata z tytułu prawa do terenu:

1,71 zł + 23% VAT miesięcznie za m2 (całkowita opłata
stanowi iloraz stawki i powierzchni stoiska wraz z
terenem przyległym)

Udostępnione media:

udostępniona lokalizacja nie posiada przyłącza prądu,
wody ani dostępu do publicznej toalety, istnieje
możliwość usytuowania 1 sanitariatu typu ToiToi dla
lokalizacji i lokalizacji sąsiadujących

Termin i tryb wniesienia opłaty za dzierżawę stoiska:

zgodnie z zawartą umową, w formie do 12 równych
części

Kryterium rozstrzygnięcia:

najwyższa kwota oferty

Mapa poglądowa:

Osoby zainteresowane dzierżawą stoiska składają oferty w terminie zgodnym z § 2 ust. 1 Regulaminu.
Wzór formularza oferty na dzierżawę stoiska stanowi załącznik Nr 3 do Regulaminu konkursu ofert na oddanie w
dzierżawę stoiska namiotowych w udostępnionej lokalizacji przed cmentarzem „Łostowickim”, z przeznaczeniem
na prowadzenie punktów handlowych w celu sprzedaży kwiatów i zniczy.
Wniosek należy złożyć w formie pisemnej w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni, ul. Partyzantów 36, 80-254
Gdańsk, w Biurze Obsługi Klienta w budynku A.
………..………..………..………..………..………..
Dyrektor Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni

Numer stoiska namiotowego

C-5

Opis lokalizacji stoiska:

obręb 170S działka 3/5

Opis przedmiotu dzierżawy:

1 szt. namiotu o powierzchni 4 m2 lub 13,5 m2, łączna
powierzchnia wraz z terenem przyległym odpowiednio
9 m2 i 15 m2. Waga poszycia i stelaża wynosi
odpowiednio 40 kg i 60 kg.

Przeznaczenie stoiska/sposób zagospodarowania:

prowadzenie działalności handlowej w celu sprzedaży
kwiatów i zniczy wraz z asortymentem pokrewnym

Okres dzierżawy stoiska namiotowego:

od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. z

wyłączeniem okresu Wszystkich Świętych tj. od 27
października 2021 r. do 6 listopada 2021 r..
Minimalna kwota czynszu dzierżawy za cały okres 3000,00 zł netto
dzierżawy (nie uwzględnia kwoty wynikającej z opłat z
tytułu prawa do terenu):
Wadium:

3000,00 zł

Rodzaj użytku gruntowego w ewidencji gruntów:

nieruchomość niezabudowana Gminy Miasta Gdańska

Opłata z tytułu prawa do terenu:

1,71 zł + 23% VAT miesięcznie za m2 (całkowita opłata
stanowi iloraz stawki i powierzchni stoiska wraz z
terenem przyległym)

Udostępnione media:

udostępniona lokalizacja nie posiada przyłącza prądu,
wody ani dostępu do publicznej toalety, istnieje
możliwość usytuowania 1 sanitariatu typu ToiToi dla
lokalizacji i lokalizacji sąsiadujących

Termin i tryb wniesienia opłaty za dzierżawę stoiska:

zgodnie z zawartą umową, w formie do 12 równych
części

Kryterium rozstrzygnięcia:

najwyższa kwota oferty

Mapa poglądowa:

Osoby zainteresowane dzierżawą stoiska składają oferty w terminie zgodnym z § 2 ust. 1 Regulaminu.
Wzór formularza oferty na dzierżawę stoiska stanowi załącznik Nr 3 do Regulaminu konkursu ofert na oddanie w
dzierżawę stoiska namiotowych w udostępnionej lokalizacji przed cmentarzem „Łostowickim”, z przeznaczeniem
na prowadzenie punktów handlowych w celu sprzedaży kwiatów i zniczy.
Wniosek należy złożyć w formie pisemnej w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni, ul. Partyzantów 36, 80-254
Gdańsk, w Biurze Obsługi Klienta w budynku A.
………..………..………..………..………..………..
Dyrektor Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni

Numer stoiska namiotowego

C-6

Opis lokalizacji stoiska:

obręb 170S działka 3/5

Opis przedmiotu dzierżawy:

1 szt. namiotu o powierzchni 4 m2 lub 13,5 m2, łączna
powierzchnia wraz z terenem przyległym odpowiednio
9 m2 i 15 m2. Waga poszycia i stelaża wynosi
odpowiednio 40 kg i 60 kg.

Przeznaczenie stoiska/sposób zagospodarowania:

prowadzenie działalności handlowej w celu sprzedaży
kwiatów i zniczy wraz z asortymentem pokrewnym

Okres dzierżawy stoiska namiotowego:

od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. z

wyłączeniem okresu Wszystkich Świętych tj. od 27
października 2021 r. do 6 listopada 2021 r..
Minimalna kwota czynszu dzierżawy za cały okres 3000,00 zł netto
dzierżawy (nie uwzględnia kwoty wynikającej z opłat z
tytułu prawa do terenu):
Wadium:

3000,00 zł

Rodzaj użytku gruntowego w ewidencji gruntów:

nieruchomość niezabudowana Gminy Miasta Gdańska

Opłata z tytułu prawa do terenu:

1,71 zł + 23% VAT miesięcznie za m2 (całkowita opłata
stanowi iloraz stawki i powierzchni stoiska wraz z
terenem przyległym)

Udostępnione media:

udostępniona lokalizacja nie posiada przyłącza prądu,
wody ani dostępu do publicznej toalety, istnieje
możliwość usytuowania 1 sanitariatu typu ToiToi dla
lokalizacji i lokalizacji sąsiadujących

Termin i tryb wniesienia opłaty za dzierżawę stoiska:

zgodnie z zawartą umową, w formie do 12 równych
części

Kryterium rozstrzygnięcia:

najwyższa kwota oferty

Mapa poglądowa:

Osoby zainteresowane dzierżawą stoiska składają oferty w terminie zgodnym z § 2 ust. 1 Regulaminu.
Wzór formularza oferty na dzierżawę stoiska stanowi załącznik Nr 3 do Regulaminu konkursu ofert na oddanie w
dzierżawę stoiska namiotowych w udostępnionej lokalizacji przed cmentarzem „Łostowickim”, z przeznaczeniem
na prowadzenie punktów handlowych w celu sprzedaży kwiatów i zniczy.
Wniosek należy złożyć w formie pisemnej w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni, ul. Partyzantów 36, 80-254
Gdańsk, w Biurze Obsługi Klienta w budynku A.
………..………..………..………..………..………..
Dyrektor Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni

Numer stoiska namiotowego

C-7

Opis lokalizacji stoiska:

Obręb 0075 działka 110/10, 110/6

Opis przedmiotu dzierżawy:

1 szt. namiotu o powierzchni 4 m2 lub 13,5 m2, łączna
powierzchnia wraz z terenem przyległym odpowiednio
9 m2 i 15 m2. Waga poszycia i stelaża wynosi
odpowiednio 40 kg i 60 kg.

Przeznaczenie stoiska/sposób zagospodarowania:

prowadzenie działalności handlowej w celu sprzedaży
kwiatów i zniczy wraz z asortymentem pokrewnym

Okres dzierżawy stoiska namiotowego:

od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. z

wyłączeniem okresu Wszystkich Świętych tj. od 27
października 2021 r. do 6 listopada 2021 r..
Minimalna kwota czynszu dzierżawy za cały okres 3000,00 zł netto
dzierżawy (nie uwzględnia kwoty wynikającej z opłat z
tytułu prawa do terenu):
Wadium:

3000,00 zł

Rodzaj użytku gruntowego w ewidencji gruntów:

nieruchomość niezabudowana Gminy Miasta Gdańska

Opłata z tytułu prawa do terenu:

1,71 zł + 23% VAT miesięcznie za m2 (całkowita opłata
stanowi iloraz stawki i powierzchni stoiska wraz z
terenem przyległym)

Udostępnione media:

udostępniona lokalizacja nie posiada przyłącza prądu,
wody ani dostępu do publicznej toalety, istnieje
możliwość usytuowania 1 sanitariatu typu ToiToi dla
lokalizacji i lokalizacji sąsiadujących

Termin i tryb wniesienia opłaty za dzierżawę stoiska:

zgodnie z zawartą umową, w formie do 12 równych
części

Kryterium rozstrzygnięcia:

najwyższa kwota oferty

Mapa poglądowa:

Osoby zainteresowane dzierżawą stoiska składają oferty w terminie zgodnym z § 2 ust. 1 Regulaminu.
Wzór formularza oferty na dzierżawę stoiska stanowi załącznik Nr 3 do Regulaminu konkursu ofert na oddanie w
dzierżawę stoiska namiotowych w udostępnionej lokalizacji przed cmentarzem „Łostowickim”, z przeznaczeniem
na prowadzenie punktów handlowych w celu sprzedaży kwiatów i zniczy.
Wniosek należy złożyć w formie pisemnej w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni, ul. Partyzantów 36, 80-254
Gdańsk, w Biurze Obsługi Klienta w budynku A.
………..………..………..………..………..………..
Dyrektor Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni

Numer stoiska namiotowego

C-8

Opis lokalizacji stoiska:

obręb 0063 działka 306/2

Opis przedmiotu dzierżawy:

1 szt. namiotu o powierzchni 4 m2 lub 13,5 m2, łączna
powierzchnia wraz z terenem przyległym odpowiednio
9 m2 i 15 m2 . Waga poszycia i stelaża wynosi
odpowiednio 40 kg i 60 kg.

Przeznaczenie stoiska/sposób zagospodarowania:

prowadzenie działalności handlowej w celu sprzedaży
kwiatów i zniczy wraz z asortymentem pokrewnym

Okres dzierżawy stoiska namiotowego:

od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. z

wyłączeniem okresu Wszystkich Świętych tj. od 27
października 2021 r. do 6 listopada 2021 r..
Minimalna kwota czynszu dzierżawy za cały okres 3000,00 zł netto
dzierżawy (nie uwzględnia kwoty wynikającej z opłat z
tytułu prawa do terenu):
Wadium:

3000,00 zł

Rodzaj użytku gruntowego w ewidencji gruntów:

nieruchomość niezabudowana Gminy Miasta Gdańska

Opłata z tytułu prawa do terenu:

1,71 zł + 23% VAT miesięcznie za m2 (całkowita opłata
stanowi iloraz stawki i powierzchni stoiska wraz z
terenem przyległym)

Udostępnione media:

udostępniona lokalizacja nie posiada przyłącza prądu,
wody ani dostępu do publicznej toalety, istnieje
możliwość usytuowania 1 sanitariatu typu ToiToi dla
lokalizacji i lokalizacji sąsiadujących

Termin i tryb wniesienia opłaty za dzierżawę stoiska:

zgodnie z zawartą umową, w formie do 12 równych
części

Kryterium rozstrzygnięcia:

najwyższa kwota oferty

Uwaga dotycząca lokalizacji

Wydzierżawiającemu służy prawo rozwiązania
niniejszej umowy w przypadku prowadzenia prac
związanych z budową, przebudową, remontem lub
utrzymaniem w bezpośredniej okolicy cmentarza
komunalnego przy ul. Łostowickiej, w czasie trwania
umowy z zachowaniem miesięcznego okresu
wypowiedzenia.

Mapa poglądowa:

Osoby zainteresowane dzierżawą stoiska składają oferty w terminie zgodnym z § 2 ust. 1 Regulaminu.
Wzór formularza oferty na dzierżawę stoiska stanowi załącznik Nr 3 do Regulaminu konkursu ofert na oddanie w
dzierżawę stoiska namiotowych w udostępnionej lokalizacji przed cmentarzem „Łostowickim”, z przeznaczeniem
na prowadzenie punktów handlowych w celu sprzedaży kwiatów i zniczy.
Wniosek należy złożyć w formie pisemnej w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni, ul. Partyzantów 36, 80-254
Gdańsk, w Biurze Obsługi Klienta w budynku A.
………..………..………..………..………..………..
Dyrektor Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni

Numer stoiska namiotowego

C-9

Opis lokalizacji stoiska:

obręb 0063 działka 306/2

Opis przedmiotu dzierżawy:

1 szt. namiotu o powierzchni 4 m2 lub 13,5 m2, łączna
powierzchnia wraz z terenem przyległym odpowiednio
9 m2 i 15 m2 . Waga poszycia i stelaża wynosi
odpowiednio 40 kg i 60 kg.

Przeznaczenie stoiska/sposób zagospodarowania:

prowadzenie działalności handlowej w celu sprzedaży
kwiatów i zniczy wraz z asortymentem pokrewnym

Okres dzierżawy stoiska namiotowego:

od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. z

wyłączeniem okresu Wszystkich Świętych tj. od 27
października 2021 r. do 6 listopada 2021 r..
Minimalna kwota czynszu dzierżawy za cały okres 3000,00 zł netto
dzierżawy (nie uwzględnia kwoty wynikającej z opłat z
tytułu prawa do terenu):
Wadium:

3000,00 zł

Rodzaj użytku gruntowego w ewidencji gruntów:

nieruchomość niezabudowana Gminy Miasta Gdańska

Opłata z tytułu prawa do terenu:

1,71 zł + 23% VAT miesięcznie za m2 (całkowita opłata
stanowi iloraz stawki i powierzchni stoiska wraz z
terenem przyległym)

Udostępnione media:

udostępniona lokalizacja nie posiada przyłącza prądu,
wody ani dostępu do publicznej toalety, istnieje
możliwość usytuowania 1 sanitariatu typu ToiToi dla
lokalizacji i lokalizacji sąsiadujących

Termin i tryb wniesienia opłaty za dzierżawę stoiska:

zgodnie z zawartą umową, w formie do 12 równych
części

Kryterium rozstrzygnięcia:

najwyższa kwota oferty

Uwaga dotycząca lokalizacji

Wydzierżawiającemu służy prawo rozwiązania
niniejszej umowy w przypadku prowadzenia prac
związanych z budową, przebudową, remontem lub
utrzymaniem w bezpośredniej okolicy cmentarza
komunalnego przy ul. Łostowickiej, w czasie trwania
umowy z zachowaniem miesięcznego okresu
wypowiedzenia.

Mapa poglądowa:

Osoby zainteresowane dzierżawą stoiska składają oferty w terminie zgodnym z § 2 ust. 1 Regulaminu.
Wzór formularza oferty na dzierżawę stoiska stanowi załącznik Nr 3 do Regulaminu konkursu ofert na oddanie w
dzierżawę stoiska namiotowych w udostępnionej lokalizacji przed cmentarzem „Łostowickim”, z przeznaczeniem
na prowadzenie punktów handlowych w celu sprzedaży kwiatów i zniczy.
Wniosek należy złożyć w formie pisemnej w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni, ul. Partyzantów 36, 80-254
Gdańsk, w Biurze Obsługi Klienta w budynku A.
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Dyrektor Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni

Numer stoiska namiotowego

C-10

Opis lokalizacji stoiska:

obręb 0063 działka 306/2

Opis przedmiotu dzierżawy:

1 szt. namiotu o powierzchni 4 m2 lub 13,5 m2, łączna
powierzchnia wraz z terenem przyległym odpowiednio
9 m2 i 15 m2 . Waga poszycia i stelaża wynosi
odpowiednio 40 kg i 60 kg.

Przeznaczenie stoiska/sposób zagospodarowania:

prowadzenie działalności handlowej w celu sprzedaży
kwiatów i zniczy wraz z asortymentem pokrewnym

Okres dzierżawy stoiska namiotowego:

od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. z

wyłączeniem okresu Wszystkich Świętych tj. od 27
października 2021 r. do 6 listopada 2021 r..
Minimalna kwota czynszu dzierżawy za cały okres 3000,00 zł netto
dzierżawy (nie uwzględnia kwoty wynikającej z opłat z
tytułu prawa do terenu):
Wadium:

3000,00 zł

Rodzaj użytku gruntowego w ewidencji gruntów:

nieruchomość niezabudowana Gminy Miasta Gdańska

Opłata z tytułu prawa do terenu:

1,71 zł + 23% VAT miesięcznie za m2 (całkowita opłata
stanowi iloraz stawki i powierzchni stoiska wraz z
terenem przyległym)

Udostępnione media:

udostępniona lokalizacja nie posiada przyłącza prądu,
wody ani dostępu do publicznej toalety, istnieje
możliwość usytuowania 1 sanitariatu typu ToiToi dla
lokalizacji i lokalizacji sąsiadujących

Termin i tryb wniesienia opłaty za dzierżawę stoiska:

zgodnie z zawartą umową, w formie do 12 równych
części

Kryterium rozstrzygnięcia:

najwyższa kwota oferty

Uwaga dotycząca lokalizacji

Wydzierżawiającemu służy prawo rozwiązania
niniejszej umowy w przypadku prowadzenia prac
związanych z budową, przebudową, remontem lub
utrzymaniem w bezpośredniej okolicy cmentarza
komunalnego przy ul. Łostowickiej, w czasie trwania
umowy z zachowaniem miesięcznego okresu
wypowiedzenia.

Mapa poglądowa:

Osoby zainteresowane dzierżawą stoiska składają oferty w terminie zgodnym z § 2 ust. 1 Regulaminu.
Wzór formularza oferty na dzierżawę stoiska stanowi załącznik Nr 3 do Regulaminu konkursu ofert na oddanie w
dzierżawę stoiska namiotowych w udostępnionej lokalizacji przed cmentarzem „Łostowickim”, z przeznaczeniem
na prowadzenie punktów handlowych w celu sprzedaży kwiatów i zniczy.
Wniosek należy złożyć w formie pisemnej w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni, ul. Partyzantów 36, 80-254
Gdańsk, w Biurze Obsługi Klienta w budynku A.
………..………..………..………..………..………..
Dyrektor Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni

