
            

Regulamin konkursu ofert na prowadzenie działalności w formie punktu małej gastronomii 

na terenie Zespołu Staromiejskiego w okresie 1 kwietnia do 31 października 

 

      §1 

 

1. Konkurs dotyczy propozycji prowadzenia działalności w formie punktu małej gastronomii        

w miejscach określonych w niniejszym zarządzeniu.      

 

 1) W sezonie turystycznym tj. od 01.04 do 31.10 ustala się liczbę punktów działających w        

 formie  małej gastronomii z określeniem ich lokalizacji na terenie Zespołu Staromiejskiego: 

1) Rynek Nowomiejski (północno -wschodnie naroże) – 1 punkt, 

2) Plac Rapackiego – 2 punkty, 

3) Przy  Dworcu Toruń Miasto – 1 punkt 

4) Przy  ulicy Uniwersyteckiej  - 1 punkt 

5) Bulwar Filadelfijski (pomiędzy Bramą Żeglarską a Mostową) – 1 punkt 

 Szczegółowe określenie lokalizacji przedstawia Załącznik graficzny nr 1. 

 

 2) Zastrzega się, że w przypadku prowadzenia inwestycji lub powstania innych okoliczności 

w lokalizacjach wymienionych w § 1nie będzie możliwe prowadzenie działalności. 

2. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej oferty na prowadzenie punktu małej gastronomii na 

terenie Zespołu Staromiejskiego, prowadzonego w okresie od 1 kwietnia do 31 października      

i na taki okres będzie wydawana zgoda.  

3. Rodzaj działalności: 

- gastronomiczna 

4. Oferta winna zawierać: 

 pełną nazwę i adres siedziby oferenta 

 datę sporządzenia oferty i podpis oferenta 

 dokładny rodzaj działalności i wskazanie wnioskowanej lokalizacji 

 projekt i wizualizację lub propozycję graficzną wyglądu punktu małej gastronomi wraz          

z opisem i parametrami, 

 wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub z Krajowego 

Rejestru Sądowego potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej, 

5. O atrakcyjności oferty decydować będą następujące kryteria: 

 przedstawiony projekt, wizualizacja lub propozycja graficzna wyglądu punktu małej gastronomi 

o maksymalnych wymiarach 2,5m x 2,5m oraz najwyższym punkcie obiektu 2,5 m wraz z 

określeniem estetyki i ubioru sprzedającego, stosownie do rodzaju działalności. 

 dostosowanie formy i kolorystyki stoiska do otoczenia, z wykluczeniem przyczep      

campingowych i namiotów, z wyjątkiem zachodniej części Bulwaru Filadelfijskiego, 

 określenie sposobu ekspozycji towaru, asortymentu, 

 określenie czasu pracy punktu (dni, godziny, punkt/stoisko nieczynne musi opuścić miejsce), 

 zapewnienie codziennego demontażu urządzeń i ich usuwania po zakończonym handlu.  

6. Dopuszcza się złożenie przez jednego przedsiębiorcę maksymalnie 2 ofert dotyczących 

lokalizacji punktu małej gastronomii. 

7.  Oferty należy składać w Urzędzie Miasta Torunia -  Biuro Toruńskiego Centrum Miasta, ul.       

Wały Gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń (sekretariat) w terminie do 2 marca 2015 roku.         

   8. Wszelkich informacji związanych z konkursem ofert udziela Biuro Toruńskiego Centrum 

Miasta. 

9. Przedsiębiorcy, którzy złożą dokumenty po wyznaczonym terminie lub nie złożą 

wszystkich wymaganych dokumentów, nie będą brani pod uwagę. 

10. Rozpatrywaniem ofert zajmować się będzie Komisja ds. rozstrzygania konkursu ofert. 

11. Konkurs jest ważny bez względu na liczbę uczestników. 



      § 2 

 

1. Miejsca niewykorzystane w konkursie przydzielane będą na podstawie indywidualnych 

wniosków z zachowaniem obowiązujących zasad według kolejności zgłoszeń wniosków. 

2. Miejsce przeznaczone pod lokalizację punktu małej gastronomi przedsiębiorca przystosowuje 

we własnym zakresie do prowadzenia działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami 

dotyczącymi tego rodzaju działalności, a w szczególności uzyska i przedstawi w Wydziale 

Ewidencji i Rejestracji decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. 

3. Przedsiębiorca nie może zmienić sposobu użytkowania terenu ani go poddzierżawić osobie 

trzeciej. 

4. Przedsiębiorca zobowiązany jest dla danej lokalizacji uzyskać wszelkie wymagane prawem 

decyzje i uzgodnienia. 

5. Przedsiębiorca zobowiązany jest do utrzymania porządku i czystości w otoczeniu  punktu małej 

gastronomi. 

6. Przedsiębiorca nie może sprzedawać innego asortymentu niż przyjęty przez Komisję w złożonej 

ofercie handlowej. 

7. Odpowiedzialność z tytułu ew. szkód wyrządzonych osobom trzecim ponosi przedsiębiorca. 

8. Przedsiębiorca zobowiązany jest stosować się do działań koordynujących i porządkowych,         

a w przypadku organizacji imprez i wydarzeń promujących miasto, zobowiązany również do  

czasowego usunięcia punktu, jeżeli będzie taka potrzeba. O konieczności usunięcia punktu 

przedsiębiorca zostanie poinformowany pisemnie z siedmiodniowym wyprzedzeniem. 

 

      § 3 

 

1. Konkurs przeprowadza Komisja powołana przez Prezydenta Miasta Torunia, która działa na 

zasadach określonych w Regulaminie. 

2. Konkurs rozstrzygany jest w oparciu o złożone oferty pisemne według kryteriów określonych   

w § 1 pkt 4 Regulaminu.  

3. Zastrzega się prawo odwołania konkursu w całości bądź w części bez podania przyczyny. 

4. O wynikach konkursu przedsiębiorcy, którzy złożyli wnioski, zostaną poinformowani pisemnie. 


