
 
 

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej 
 
 

z konkursu ofert nr PU/9/2021 na oddanie w dzierżawę na okres od 01 lutego 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. 

stoisk namiotowych w udostępnionych lokalizacjach przed cmentarzem „Łostowickim”, z przeznaczeniem na 

prowadzenie punktów handlowych w celu sprzedaży kwiatów i zniczy 

 
przeprowadzonego w dniu 04 stycznia 2022 r. o godz. 10:00 w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni, 

ogłoszonego w dniu 27 grudnia 2021 r. na stronie internetowej Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni 

(ogłoszenie w załączeniu). 

Komisja Konkursowa została powołana zarządzeniem Nr 4/2020 Dyrektora Gdańskiego Zarządu Dróg 

i Zieleni z dnia 10 marca 2020 r.  w sprawie powołania komisj i  konkursowej do przeprowadzenia 

konkursu ofert w przedmiotowej sprawie, w składzie: 

Bożena Żmijewska - Wiceprzewodniczący, 

Dagmara Stykuć - Sekretarz, 

Blanka Wenta – Członek Komisji. 

I. Przedmiot konkursu: 
 

Przedmiotem konkursu jest dzierżawa stoisk namiotowych w udostępnionych lokalizacjach przed cmentarzem 

„Łostowickim”, z przeznaczeniem na prowadzenie punktów handlowych w celu sprzedaży kwiatów i zniczy. 

Udostępniony w celu lokalizacji stoiska użytek gruntowy stanowi własność Gminy Miasta Gdańska 

i znajduje się w zarządzie Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni. 

Wskazany użytek gruntowy nie jest obciążony  ograniczonymi prawami rzeczowymi oraz innymi 

zobowiązaniami osób trzecich. 

II. Przebieg konkursu 

W terminie przewidzianym w ogłoszeniu konkursu tj. w dniach od 27 grudnia 2021 r. do 31 grudnia 

2021 r. do godz. 13:00 do Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni wpłynęła 1 ofert. 



Na lokalizację C-2 (obręb 170S działka 3/4) 

 

Nr oferty 

 

Imię i nazwisko/Nazwa uczestnika 

 

Oferowany czynsz 

 

Spełnienie warunków 
konkursu (tak/nie) 

 

Wpłata wadium (tak/nie) 

1 ALMAX Sp. z o.o. 20.100,00 zł tak tak 



III. Rozstrzygnięcie 

Komisja zdecydowała o dopuszczeniu wszystkich złożonych ofert z uwagi na spełnienie przez uczestnika 
warunków zawartych w ogłoszeniu o konkursie. 

 

Komisja proponuje zawarcie umów na dzierżawę stoiska handlowego w udostępnionych lokalizacjach 
z następującymi podmiotami:  

Na lokalizację C-2 (obręb 170S działka 3/4) 
ALMAX Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy al. Legionów 15/1, 80-444, NIP 584-274-49-85 za 
kwotę 20.100,00 zł netto. 

 
Niniejszy protokół, po zatwierdzeniu przez Dyrektora Gdańskiego zarządu Dróg i Zieleni zostanie zamieszczony 
niezwłocznie na stronie internetowej Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni. 

 

Podpisy członków Komisji Konkursowej 

…………………………………… - Wiceprzewodniczący, 

…………………………………… - Sekretarz, 

…………………………………… - Członek Komisji. 

Gdańsk, dnia     stycznia 2022 r. 

 

 

Zatwierdzam: 

 

…………………………………… - Z-ca Dyrektora ds. Przestrzeni Publicznej 
 
 
Gdańsk, dnia     stycznia 2022 r. 


