
 

Ośrodek Kultury, Sportu i Biblioteka Publiczna Gminy Pruszcz Gdański  

ogłasza konkurs ofert   

na najem powierzchni użytkowej z przeznaczeniem na prowadzenie kawiarni artystycznej 

  z ofertą gastronomiczną 

 w budynku Mediateki w Straszynie przy ul. Dworcowej 6a 

 

Przedmiotem konkursu jest najem lokalu o łącznej powierzchni 45,94 m² w budynku Mediateki 

w Straszynie na prowadzenie kawiarni artystycznej z ofertą gastronomiczną. 

Na przedmiotową powierzchnię składa się: sala kawiarniana 1 o pow. 22,65m², sala kawiarniana 

2  o pow. 10,98 m², zaplecze o pow. 12,31 m², w stanie niezabudowanym. 

Wymagania dotyczące przyszłego Najemcy:  

Doświadczenie w prowadzeniu działalności gastronomicznej we współpracy z organizacjami lub 

instytucjami kultury. 

Zobowiązania Najemcy w czasie trwania umowy najmu:  

Najemca ponosić będzie opłaty związane z utrzymaniem lokalu (energia elektryczna, woda, 

ogrzewanie i inne media).  

Najemca pokryje we własnym zakresie koszty dostosowania lokalu do prowadzonej działalności. 

Wszelkie poniesione przez Najemcę koszty na wyposażenie lokalu nie podlegają zwrotowi. Najemca 

w trakcie trwania umowy najmu będzie prowadził działalność gospodarczą – kawiarnia (z ofertą 

gastronomiczną). Umowa najmu zostanie zawarta w terminie do 30 dni od wyboru najkorzystniejszej 

oferty. 

 Ponadto Najemca zobowiązuje się do: 

1. Zapewnienia odpowiednich warunków sanitarno-higienicznych.  

2. Prowadzenia kawiarni niezależnie od godzin otwarcia Mediateki. 

3. Współpracy z BP Gminy Pruszcz Gdański filia w Straszynie przy organizowaniu imprez 

kulturalnych 

    i innych spotkań w ramach działalności programowej Mediateki. 

4. Organizowania imprez kulturalnych i innych spotkań w ramach działalności własnej, nie 

kolidujących z działalnością Mediateki. 

Oferta winna zawierać następujące dane oraz załączniki: 

1. Imię, nazwisko i adres lub nazwę oraz siedzibę firmy, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna,  

2. Oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami konkursu i przyjmuje je bez zastrzeżeń, 

3. Datę złożenia oferty. 

4. Proponowaną cenę miesięcznego czynszu. 

5. Oświadczenie, że Oferent posiada uprawnienia do prowadzenia działalności gastronomicznej oraz 

opis doświadczenia w zakresie prowadzenia działalności gastronomicznej, także we współpracy 

z organizacjami  lub instytucjami kultury.  



6. Oświadczenie Oferenta, że dysponuje środkami finansowymi lub posiada zdolność kredytową                        

na zagospodarowanie pomieszczeń kawiarni.  

7. Oświadczenie, że Oferent zapoznał się z warunkami lokalowym i otoczeniem lokalu będącym 

przedmiotem najmu oraz że nie wnosi do nich zastrzeżeń, zgodnie z załącznikami nr 1 i 2. 

8. Oświadczenie Oferenta, że będzie prowadził kawiarnię osobiście lub oświadczenie Oferenta, 

że Oferent dysponuje osobą/osobami, które będą zatrudnione w kawiarni i które będą posiadać 

badania lekarskie wymagane dla osób zatrudnionych w gastronomii. 

9. Koncepcję na prowadzenie kawiarni – planowane formy organizowania imprez kulturalnych oraz 

zagospodarowania kawiarni, w formie graficznej i pisemnej. 

10. Wypis z ewidencji działalności gospodarczej. 

11. Zaświadczenie o braku zalegania w płatnościach składek ZUS i braku zaległości w płaceniu 

podatków z Urzędu Skarbowego z trzech ostatnich miesięcy.   

Termin składania ofert: 

Oferty w zamkniętych kopertach z napisem: „Oferta konkursowa - KAWIARNIA w Straszynie” 

osoby zainteresowane mogą składać w terminie do 31 sierpnia 2016 roku do godz. 15:00 w biurze 

OKSiBP w Cieplewie, ul. Długa 20a, 83-031 Cieplewo.   

Po wskazanym terminie nie będą przyjmowane dalsze oferty. 

Kryteria wyboru oferty:  

1. Proponowana cena miesięcznego czynszu.  

2. Doświadczenie w prowadzeniu działalności podobnego rodzaju, w tym doświadczenie we 

współpracy z organizacjami lub instytucjami kultury. 

3. Koncepcja prowadzenia kawiarni. 

4. Wizualizacja lub projekt proponowanego wystroju wnętrza Kawiarni. 

Zastrzega się prawo odstąpienia od konkursu lub jego unieważnienia bez podania przyczyny. 

Istnieje możliwość wizji lokalnej lokalu w dniu 24 sierpnia 2016 r. w godzinach 10:00 - 12:00.   

Składając ofertę uczestnik konkursu oświadcza jednocześnie, iż akceptuje postanowienia treści 

Umowy najmu, która stanowi załącznik nr 3 do niniejszej oferty.  

Ewentualne pytania kierować prosimy mailowo na adres: mk@pruszczgdanski.pl 

 

 

                                                                                                              DYREKTOR 

          Ośrodka Kultury, Sportu i Biblioteki Publicznej 

    Gminy Pruszcz Gdański 

           /-/ Grzegorz Antoni Cwaliński 
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