
 
 

                                                                                                                                        Załącznik nr 1 

 
                        Wytyczne dotyczące wyglądu pojazdów  - mobilnych punktów 

gastronomicznych z napojami ( z wyłączeniem  napojów alkoholowych) oraz 
owocami w zamkniętych pojemnikach: 

 
Oferenci składają  propozycje w formie wizualizacji  pojazdu mobilnego wraz ze 
szczegółowym opisem. 
 
I. Pojazdy  na bazie rowerów powinny spełniać następujące warunki: 
- wymiary maksymalne (po rozłożeniu): wysokość do 2,50m, szerokość do 1,50m, 
długość do 3,00m, 
- pojazdy powinny być wykonane z materiałów wysokiej jakości ( stal, drewno, dibond 
itp.) oraz wyprodukowane z wysoką dbałością o każdy detal konstrukcyjny i 
wykończeniowy, 
- dla elementów drewnianych, metalowych  konstrukcji  pojazdów z kawą, przyjmuje 
się podstawową kolorystykę w różnych odcieniach czerni, grafitu i brązu z pogranicza 
ochry i ugrów z dopuszczeniem akcentów bieli i kremów, 
- dla elementów tekstylnych i miękkich  pojazdów z kawą, przyjmuje się kolorystykę 
naturalnej tkaniny juty i lnu, różnych odcieni bieli , beży i ugrów, 
- dla elementów konstrukcji i skrzyni pojazdów z napojami zimnymi (owocami w 
zamkniętych pojemnikach) i lodami, przyjmuje się różne  odcienie bieli, złamanych 
jasnych beży i kremów, naturalnych kolorów stali nierdzewnej,  dla elementów 
materiałów tekstylnych i miękkich przewiduje się kolorystykę różnych odcieni bieli,  
kremów i rozbielonych beży, 
- znaki firmowe, logotypy lub kolory firmowe mogą być umieszczone na lambrekinach 
zadaszeń, na skrzyniach pojazdów lub  innych miejscach,  lecz powinny być 
zaprojektowane w taki sposób, by nie zdominowały swą kolorystyką podstawowych 
kolorów  pojazdów. 
                      
II. Pojazdy na bazie skuterów powinny spełniać następujące warunki: 
- wymiary maksymalne: wysokość do 2,50m, szerokość do 1,70m, długość łącznie z 
kabiną do 3,50m, 
- pojazdy powinny być wykonane z materiałów wysokiej jakości (stal, aluminium 
drewno, dibond itp.) oraz wyprodukowane z wysoką dbałością o każdy detal 
konstrukcyjny i wykończeniowy, 
- dla elementów  drewnianych i metalowych konstrukcji pojazdów z kawą, przyjmuje 
się  kolorystykę w różnych odcieniach  czerni, grafitu, brązu i brązu z pogranicza 
ochry i ugrów z dopuszczeniem  akcentów bieli i kremów, 
- dla elementów konstrukcji i skrzyni pojazdów z  napojami zimnymi (owocami w 
zamkniętych pojemnikach) i lodów, przewiduje się różne odcienie bieli, złamanych 
jasnych beży i kremów, naturalnych kolorów stali nierdzewnej, dla elementów 
materiałów tekstylnych i miękkich  przewiduje się kolorystykę różnych odcieni bieli, 
kremów i rozbielonych beży, 
- znaki firmowe, logotypy lub kolory firmowe mogą być umieszczone na lambrekinach 
zadaszeń, skrzyniach pojazdów lub w innych miejscach lecz powinny być 
zaprojektowane w taki sposób by nie zdominowały swą kolorystyką podstawowych 
kolorów  pojazdów. 



 
 
 Dodatkowe zasady funkcjonowania pojazdów usługowych w przestrzeni publicznej: 
- pojazdy muszą spełniać warunki dopuszczenia do ruchu drogowego, 
- w miejscu postoju obowiązuje zakaz dostawiania leżaków, krzeseł, stolików,  
dodatkowych pojemników na odpady itp., 
- wymagana jest dbałość o utrzymanie pojazdu w odpowiedniej kondycji technicznej i  
czystości, 
- wymagana jest dbałość o czystość terenu w promieniu minimum do 5m, 
- dopuszcza się prowadzenie działalności usługowej w godz. 08.00 do 22.00, pojazd 
każdorazowo należy usunąć na noc, 
- w wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się niewielkie odstępstwo od wytycznych 
dotyczących formy i kolorystyki lecz wymagają one uzasadnienia wynikającego z 
technologii wykonania lub podniesienia jakości estetycznej pojazdów. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


