
                      
                                                           PROTOKÓŁ 
   
z rozstrzygnięcia konkursu ofert na prowadzenie usług gastronomicznych w mobilnych 
punktach gastronomicznych w pojazdach typu Food Truck (z wyłączeniem napojów 
alkoholowych) w wyznaczonej przestrzeni miejskiej w okresie od 1 maja 2015 roku do 31 
grudnia 2015 roku. 
 
Konkurs ofert  zorganizowany został na podstawie zarządzenia nr 1577/2015/VII/P 
Prezydenta  Miasta Gdyni z dnia  07.04.2015 roku.  
 
Rozstrzygnięcie Konkursu odbyło się 27 kwietnia 2015 roku na posiedzeniu Komisji 
Konkursowej w składzie: 
Przewodniczący Komisji 
Piotr Makuch -Kierownik Referatu Administrowania Gruntami  
Członkowie Komisji: 
Jolanta Zielecka - Inspektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i  Geodezji  
Jolanta Lisiewicz - Podinspektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i  Geodezji  
 
Nadzór prawny – radca prawny Urzędu Miasta Gdyni  - Piotr Rusinek 
 
Przy udziale konsultanta  Biura Plastyka Miasta Gdyni – Patrycji Zielińskiej 
 
 
Komisja Konkursowa stwierdziła, że zostało złożonych 8 kopert z ofertami. 
Komisja stwierdziła, że koperty były zamknięte (zaklejone), na każdej z kopert widniał napis:  
„Konkurs ofert na prowadzenie usług gastronomicznych w mobilnych punktach 
gastronomicznych w pojazdach typu Food Truck (z wyłączeniem napojów alkoholowych)    w 
wyznaczonej przestrzeni miejskiej w okresie od 1maja 2015 roku do 31grudnia 2015 roku”   
 
Po otwarciu kopert Komisja Konkursowa stwierdziła przystąpienie następujących Oferentów 
do konkursu,  nadając im  numery: 
1.Łukasz Łukasiewicz  Firma KLUCHA z siedzibą  w Gdyni przy ul. II M.P.S. 2/37; 
2.PLUS BEST S.C. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Montażystów 33; 
3.Food Truck Karol Kietliński z siedzibą w Gdańsku przy ul. Pomorskiej 46a; 
4.MUKA BAR Karolina Oganowska z siedzibą w Giżycku przy ul. Warszawskiej 11/1; 
5.NALEŚNIKI Z BRYKI NZB Karol Mikulski z siedzibą w Gdańsku przy ul. Reformackiej 
25B/3; 
6.Adam Przybysz CAFE BUZZ z siedzibą w Gdańsku przy ul. Międzygwiezdnej 51/4; 
7.NADWIL Wilgosz Adrian z siedziba w Ustce przy ul. Wczasowej 1a/19; 
8.TEJST WINGERT I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Gdańsku przy ul. 
Jaśkowa Dolina 101. 
Po przeanalizowaniu złożonych ofert pojazdów Komisja Konkursowa stwierdziła, że: 
- Oferent nr1 - nie spełnia wymogów Konkursu  - propozycją jest przyczepa gastronomiczna  
– nie jest to pojazd typu Food Truck; 
- Oferent nr2– Komisja Konkursowa zadecydowała zweryfikować podane przez Oferenta  
wymiary pojazdu i wystąpić  do Oferenta o ich potwierdzenie; 
- Oferent nr3  - oferta spełnia wymogi Konkursu; 
- Oferent nr4 -  oferta spełnia wymogi Konkursu; 
- Oferent nr5 -  oferta spełnia wymogi Konkursu; 



- Oferent nr6 -  oferta spełnia wymogi Konkursu; 
- Oferent nr7 - Komisja Konkursowa zdecydowała wystąpić do Oferenta o dodatkowe zdjęcia  
pojazdu celem dokonania konsultacji z Plastykiem Miasta Gdyni; 
 
 
 
- Oferent nr8 – przedstawiona oferta nie spełnia wymogów formalnych – brak daty 
sporządzenie oferty ; 
 
 
W związku z powyższym Komisja Konkursowa postanowiła bez zastrzeżeń przyjąć 
złożone oferty  przez: 
1. Food Truck Karol Kietliński z siedzibą w Gdańsku przy ul. Pomorskiej 46a (Oferent nr3); 
2. MUKA BAR Karolina Oganowska z siedzibą w Giżycku przy ul. Warszawskiej 11/1 
(Oferent nr 4); 
3.NALEŚNIKI Z BRYKI NZB Karol Mikulski z siedzibą w Gdańsku przy ul. Reformackiej 
25B/3 (Oferent nr 5); 
4.Adam Przybysz CAFE BUZZ z siedzibą w Gdańsku przy ul. Międzygwiezdnej 51/4 
(Oferent nr 6); 
 
Również dnia 27.04.2015 po zwróceniu się do  Oferenta nr 2  Komisja Konkursowa 
otrzymała drogą e-mailową dokładne wymiary pojazdu tj. dł. 6,5m szer. 2,2m (pow. 14,3m²). 
 
Również dnia 27.04.2015r po zwróceniu się do Oferenta  nr 7 Komisja Konkursowa 
otrzymała dodatkowe zdjęcia pojazdu, które zostały przedstawione Plastykowi Miasta Gdyni 
do zaopiniowania – dnia 28.04.2015r Komisja Konkursowa wyda opinię w sprawie 
przedstawionej oferty. 
 
Komisja Konkursowa postanowiła odrzucić: 
1.złożoną ofertę Łukasza  Łukasiewicza Firma KLUCHA (Oferent nr 1) – nie spełnia 
wymogów Konkursu – nie jest to pojazd typu Food Truck; 
2.złożoną ofertę PLUS BEST S.C. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Montażystów 33 (Oferent   
nr2) oferta nie spełnia warunków Konkurs -  pkt.7 – pow. zajmowana przez pojazd przekracza 
powierzchnię 12m²; 
3.złożoną ofertę TEJST WINGERT I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w 
Gdańsku przy ul. Jaśkowa Dolina 101 – ze względu na braki formalne – uchybienie pkt.12 
ust.h – brak daty sporządzenia oferty. 
 
Po ustaleniu powyższego Komisja zakończyła pracę. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  



  
          
 
 
 
                                                                                                           Gdynia, dnia 28.04.2015r 
                                             
 
 
                                                        Aneks do protokołu             
 
 
 
 
z rozstrzygnięcia konkursu ofert na prowadzenie usług gastronomicznych w mobilnych 
punktach gastronomicznych w pojazdach typu Food Truck (z wyłączeniem napojów 
alkoholowych)w wyznaczonej przestrzeni miejskiej w okresie od 1 maja 2015 roku do 31 
grudnia 2015 roku. 
 
 
Komisja Konkursowa  po przeanalizowaniu przekazanych materiałów przez NADWIL 
Wilgosz Adrian z siedzibą w Ustce przy ul. Wczasowej 1a/19 Oferenta nr 7 postanowiła 
odrzucić ofertę ze względu na proponowaną formę pojazdu,  brak charakterystycznych cech 
pojazdu typu Food Truck - nie spełnieniu oczekiwań estetycznych. 


