
 

Otwock, dn. 09.06.2020 r. 

 

Zaproszenie do składania ofert  

 

Miejski Ośrodek Kultury, Turystyki i Sportu w Otwocku, ul. Armii Krajowej 4, 05-400 Otwock,   
NIP: 532-16-00-640, reprezentowany przez Panią Małgorzatę Kupiszewską - Dyrektora Miejskiego 
Ośrodka Kultury, Turystyki i Sportu w Otwocku, działającego na podstawie Aktu Powołania  
nr BKS.2120.07.2019 z dnia 10.07.2019 roku, zaprasza zainteresowane Podmioty do składania ofert 
na najem części nieruchomości zabudowanej, położonej w Otwocku przy ul. Armii Krajowej,  
z przeznaczeniem na ustawienie mobilnego punktu gastronomicznego w pojeździe typu „Food 
Truck”.  

Na nieruchomości zabudowanej położonej w Otwocku przy ul. Armii Krajowej 4, na działce ew. nr: 
47/1 z obrębu 49 w miesiącach czerwiec – wrzesień, przeznaczony jest na wynajem teren o pow. 20 
m2 przy budynku Amatorskiego Teatru Miejskiego i St. Jaracza, z przeznaczeniem na usługi 
gastronomiczne  
z pojazdu typu „Food Truck”. 

1. Przedmiot oferty: 

Przedmiotem najmu jest teren o powierzchni ok. 20 m2, tj. część nieruchomości położonej  
w Otwocku przy ul. Armii Krajowej 4, na działce ew. nr: 47/1, wraz z dostępem do węzła sanitarnego 
w budynku oraz przyłącza elektrycznego z przeznaczeniem na ustawienie mobilnego punktu 
gastronomicznego w pojeździe typu „Food Truck” oferującego produkty deserowe (np. lody, gofry, 
naleśniki oraz napoje zimne i gorące – kawa, herbata) 

 

 Umowa zostanie zawarta na czas oznaczony od dnia 15 czerwca 2020 r. do dnia 30 września 

2020 r. 

 Kryterium wyboru jest cena, tj. najwyższa wartość zaoferowanego czynszu najmu netto za 

cały okres obowiązywania umowy. Wybór zostanie dokonany na podstawie złożonych ofert 

zgodnych z niniejszym ogłoszeniem. 

 Oferta powinna zawierać parametry i wizualizację pojazdu wykorzystywanego do 

prowadzenia punktu gastronomicznego, a także informację jakiego rodzaju produkty 

spożywcze będą sprzedawane w danym punkcie gastronomicznym. 

 Szczegółowe warunki najmu zawiera załączony do ogłoszenia Wzór umowy – załącznik nr 1 

  Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się z upływem terminu 

składania ofert. 

 W ramach współpracy oferent zobowiązuje się do:  

- zapewnienia mobilnego punktu gastronomicznego (kawiarnia: kawa, herbata, lody, ciasta, 

zimne napoje) wraz z uzyskaniem zgód i pozwoleń do prowadzenia działalności gospodarczej 

w branży gastronomicznej i zgodnie z COVID 19,  

- ponoszenie kosztów odbioru odpadów związanych z prowadzoną działalnością 

- pojazdy gastronomiczne typu „Food Truck” muszą spełniać przewidziane dla tych pojazdów 

warunki techniczne zawarte w prawie o ruchu drogowym i być dopuszczone do ruchu 

drogowego 

 

2. Oferta powinna zawierać: 

 wypełniony formularz ofertowy – do pobrania z BIP MOKTiS www. 



 

 dokumenty wymienione w formularzu ofertowym jako załączniki 

3. Wymogi stawiane partnerowi: 

 Posiadanie odpowiedniej wiedzy, umiejętności i doświadczenia oraz zasobów technicznych  

i osobowych niezbędnych do realizacji przedmiotu zaproszenia, 

 W stosunku do partnera nie jest prowadzone postępowanie likwidacyjne, upadłościowe  

(w tym układowe), ani nie zachodzą żadne przesłanki uzasadniające podjęcie takich 

postępowań. 

4. Termin złożenia oferty: 

  Ofertę należy złożyć do 15.06.2020 r. do godz. 12:00 

5. Miejsce złożenia oferty: 

 Oferty należy składać osobiście w biurze MOKTiS (Otwock, ul. Armii Krajowej 4, I piętro, pokój 

nr 8) lub drogą mailową na adres: moktis@moktis.pl 

6. Sposób sporządzenia oferty: 

 Formularz ofertowy musi być podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Partnera  

(w przypadku pełnomocnika, konieczne jest dołączenie oryginału pełnomocnictwa lub 

uwierzytelnionego przez notariusza odpisu pełnomocnictwa 

7. Informacja o wyborze oferty: 

 MOKTiS dokona wybory Partnera według swojego swobodnego uznania. Najważniejszym, 

choć nie jedynym, czynnikiem branym pod uwagę przy wyborze będzie  wysokość 

oferowanego wynagrodzenia. 

8. Pozostałe postanowienia: 

 MOKTiS zastrzega sobie prawo: 

- odrzucenia ofert złożonych po terminie lub nie spełniających wymogów określonych  

w niniejszym ogłoszeniu 

- zamknięcia postępowania bez wyboru żadnej oferty 

- unieważnienia całości lub części niniejszego postępowania bez podania przyczyn 

- odstąpienia od niniejszego postępowania bez podania przyczyn 

9. Wszelkie dodatkowe informacje na temat niniejszego postępowania, a zwłaszcza szczegółów 

dotyczących przedmiotu oferty udziela Danuta Górecka, numer tel. 22 779 36 43. 

Załączniki: 

1. Wzór umowy 

2. Formularz ofertowy 

3. Mapka 

4. Klauzula informacyjna 

 


