
Załącznik Nr 2 
do Zarządzenia Nr 1/03/2019 

dyrektora Pyrzyckiego Domu Kultury
z dnia 19.03.2019

REGULAMIN 
ustnego przetargu nieograniczonego

 na wyłonienie dzierżawcy gruntu pod organizację ogródka gastronomicznego 
podczas imprezy plenerowej „39. PYRZYCKIE SPOTKANIA Z FOLKLOREM”

1. W przetargu mają prawo wziąć udział osoby fizyczne i prawne.
2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 2.000 zł

+ 23%Vat w kasie Pyrzyckiego Domu Kultury lub na konto nr 72 1020 4867 0000
1102 0156 9136  w terminie do dnia 10 kwietnia 2019 do godz. 9.00.

3. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych do kasy lub
na rachunek bankowy Pyrzyckiego Domu Kultury.

4. Warunkiem  przystąpienia  do  przetargu  jest  złożenie  przed  komisją  oświadczenia
o zapoznaniu  się  z  regulaminem  przetargu  (załącznik  nr  4)  i  w  przypadku  jego
wygrania  spełnienia  warunków zorganizowania  ogródka  na  warunkach  zawartych
w regulaminie.

5. Wygrywający przetarg zobowiązany jest do:
a) organizacji  ogródka  gastronomicznego  wg.  planu  graficznego  (załącznik  3)

poprzez  ustawienie  estetycznego,  ciągłego  ogrodzenia  (np.  barierek  typu
Monrovia) z dwoma wejściami w którym zapewni min. 200 miejsc konsumenckich
siedzących (ławy + stoły nienagannej jakości), które znajdowały się będą pod 2
namiotami o powierzchni co najmniej 15x20 m każdy, bądź odpowiedniej liczbie
parasoli (czystych w nienagannej jakości), wraz z ich zabezpieczeniem;

b) sprzedaży  wszelkich  napojów  w  naczyniach  plastikowych  lub  opakowaniach
kartonowych;

c) zabezpieczenia obsługi przygotowującej i wydającej dania i potrawy odpowiednio
przeszkolonej,  posiadającej  wymagane  aktualne  badania  lekarskie,  ubranej
w estetyczne stroje, w liczbie zapewniającej dobrą obsługę;

d) zapewnienie  tradycyjnego  wyżywienia  grillowanego  typu:  karkówka,  szaszłyk,
kiełbasa oraz pieczywa i dań wegetariańskich;

e) zapewnienie szybkich nalewaków do piwa oraz dobrej jakości piwo;
f) zapewnienie napojów chłodzących gazowanych i niegazowanych; 
g) posiadania  własnego  oświetlenia  pkt.  gastronomicznych  oraz  oświetlenia  pod

namiotami (oświetlenie kameralne), wpisującego się w estetykę folkloru; 
h) gwarantuje w przypadku braku asortymentów gastronomicznych, dostarczenie ich

w ciągu 2 godzin;
i) zabezpieczenia  terenu  pod  względem  zabezpieczenia  przeciwpożarowego

zgodnie z obowiązującym w tym zakresie prawem;
j) codziennego utrzymania porządku, generalnego sprzątania oraz zabezpieczenie

pojemników i stały wywóz odpadów z terenu ogródka gastronomicznego;
k) wynajęcie koncesjonowanej  firmy ochroniarskiej,  która będzie świadczyła usługę

w  zakresie  pilnowania  ładu  i  porządku  publicznego  na  terenie  ogródka
gastronomicznego - min. 3 ochroniarzy; 

l) ochrony  terenu  ogródka  gastronomicznego  po  zamknięciu  stoisk
gastronomicznych;



m) prowadzenia działalności handlowej wg. następującego harmonogramu:
     28.06.2019 – od. godz. 15.00 (z możliwością od godz. 12:00) 
do 29.06.2019 do godz. 2:00 (z możliwością przedłużenia do godz. 3:00) 
     29.06.2019 – od godz. 12.00 (z możliwością od godz. 11:00)

          do 30.06.2019  do godz. 2:00 (z możliwością do godz. 3:00) 
     30.06.2019 – od godz. 12.00 do godz. 18.00

   n) przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu
w trzeźwości  i  przeciwdziałaniu  alkoholizmowi (Dz.  U.  z  2002r.  Nr  147,  poz.1231
ze zm.);
  o) uiszczenia na rzecz organizatora w przypadku niewywiązania się z któregokolwiek
pkt. umowy,  kary umownej w wysokości 5 000 zł. brutto.

6. PDK zapewni Organizatorowi:
 dostęp do szafki energetycznej o mocy ogólnej 20 kW;
 za  pobraną  energię  Pyrzycki  Dom  Kultury  obciąży  dzierżawcę  gruntu  na

podstawie zainstalowanego podlicznika prądu.
7.  Przetarg  jest  ważny  bez  względu  na  liczbę  uczestników,  jeżeli  chociaż  jeden

z przystępujących  do  przetargu  zaoferuje  co  najmniej  jedno  postąpienie  ceny
wywoławczej o 1 % w zaokrągleniu do pełnych złotych, tj.  100 zł brutto.

8. Wadium  wpłacone  przez  uczestnika,  który  wygra  przetarg  zalicza  się  na  poczet
należności. Wadium osoby, która przegra przetarg zostanie zwrócone w ciągu 3 dni
roboczych po przetargu w kasie PDK lub na podane konto.

  9. Wygrywający  przetarg  zobowiązany  jest  do  podpisania  umowy  w  terminie  3  dni
od rozstrzygnięcia przetargu.

10. Wadium przepada w przypadku uchylenia się wygrywającego od podpisania umowy.
11. Wygrywający  zobowiązany  jest  do  zapłaty  należności  ustalonej  w  przetargu  przed

podpisaniem umowy.
12. Pyrzycki  Dom  Kultury  zastrzega  sobie  prawo  rozwiązania  umowy  w  przypadku

niedotrzymania warunków umowy  bez zwrotu wpłaconego wadium.
13. Przetarg może być odwołany bez podania przyczyny.
14. Szczegółowych  informacji  w  sprawie  przetargu  udzielamy  wyłącznie  drogą

elektroniczną wysyłając zapytanie równocześnie na adresy:  pdk@pyrzyce.net.pl oraz
krzysztof.oszczyk@wp.pl 


