
 
                                                   
                                                           PROTOKÓŁ 
   
 
z rozstrzygnięcia konkursu ofert na prowadzenie usług gastronomicznych w mobilnych 
punktach gastronomicznych z napojami gorącymi i zimnymi (z wyłączeniem napojów 
alkoholowych)w wyznaczonej przestrzeni miejskiej w okresie od 1 czerwca 2015 roku do 31 
maja 2016 roku  przeprowadzony w dniu 26 maja 2015 roku. 
 
Konkurs ofert  zorganizowany został na podstawie zarządzenia nr 1789/2015/VII/P 
Prezydenta  Miasta Gdyni z dnia 28.04.2015 roku.  
 
Rozstrzygnięcie Konkursu odbyło się 26 maja 2015 roku na posiedzeniu Komisji 
Konkursowej w składzie: 
Przewodniczący Komisji 
Piotr Makuch -Kierownik Referatu Administrowania Gruntami  
Członkowie Komisji: 
Jacek Piątek – Plastyk Miasta Gdyni 
Jolanta Zielecka - Inspektow Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji 
 
Komisja stwierdziła, że zostało złożonych 12 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 z napojami gorącymi i zimnymi (z wyłączeniem napojów alkoholowych)w 
wyznaczonej przestrzeni miejskiej w okresie od 1 czerwca 2015 roku do 31 maja 2016 roku”   
Po otwarciu kopert Komisja Konkursowa stwierdziła przystąpienie następujących Oferentów 
do konkursu,  nadając im  numery: 
1.Cup and Cakes Mobilne Kawiarnie Piotr Krawczyk z siedzibą w Gdyni (81-230) przy ul. 
Jacka Kaczmarskiego 5B/3 (jeden pojazd); 
2. Fresh Bike  Lemoniada  Caricom Piotr Szczepkowski z siedzibą w Gdyni (81-584) przy ul. 
Olgierda 125A/2 (jeden pojazd); 
3. Szprycha Cafe Radosław Medalis z siedzibą w Pogorzu (81-198) przy ul. Śliwińskiego 
11/3 (jeden pojazd); 
4. Małgorzata Popielarska zam. w Rumi (84-230) przy ul. Chełmońskiego 48 (jeden pojazd); 
5. PI-TEL  Gabriela Palczak  z siedzibą w Gdyni (81-107) przy ul. Płk. Dąbka 84 (dwa 
pojazdy); 
6. PI-TEL  Gabriela Palczak  z siedzibą w Gdyni (81-107) przy ul. Płk. Dąbka 84 (jeden 
pojazd); 
7. Błażej Medalis  zam. w Koszalinie  ul. Niepodległości 33/9 (jeden pojazd); 
8. OUTSIDE Mobile Caffe Rafał Słyk z siedzibą w Gdyni (81-410) przy ul. Świętojańskiej 
134 (jeden pojazd) ; 
9. THE SEVEN Katarzyna Sobiecka z siedzibą w Starogardzie Gdańskim (83-200) przy ul. 
Rynek 33 (jeden pojazd);  
10. TCHIBO Warszawa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-446) przy ul. Fabrycznej 5 
(jeden pojazd); 
11.Wiktoria FHU Marzena Kowalik z siedzibą w Złotnikach (62-002) przy ul. Skowronkowej 
18 (dwa pojazdy); 
12. L&M Consulting S.C. z siedzibą w Pleszewie (63-300) przy ul. Toruńskiej 10 (jeden 
pojazd).  
 
 
 
 



Po przeanalizowaniu złożonych ofert w szczególności,  co do wytycznych dotyczących 
wyglądu pojazdów Komisja Konkursowa stwierdziła, że: 
- Oferent nr 1 prowadzący działalność gastronomiczną  - kawiarnię zbudowaną na bazie 
trójkołowego skutera Piaggio APE,  spełnia wymogi określone w materiałach konkursowych, 
zarówno pod względem  użytych materiałów do wykonania pojazdu jak również kolorystyki; 
- Oferent nr 2 prowadzący działalność gastronomiczną – sprzedaż świeżej lemoniady z 
pojazdu rowerowego,  spełnia wymogi określone w materiałach konkursowych, zarówno pod 
względem  użytych materiałów do wykonania pojazdu jak również kolorystyki; 
- Oferent nr 3 prowadzący działalność gastronomiczną – kawiarnię zbudowaną na bazie 
pojazdu rowerowego,  spełnia wymogi określone w materiałach konkursowych, zarówno pod 
względem  użytych materiałów do wykonania pojazdu jak również kolorystyki; 
- Oferent nr 4 prowadzący działalność gastronomiczną – kawiarnię zbudowaną na bazie 
pojazdu rowerowego,  spełnia wymogi określone w materiałach konkursowych, zarówno pod 
względem  użytych materiałów do wykonania pojazdu jak również kolorystyki; 
- Oferent nr 5  prowadzący działalność gastronomiczną – zaproponował dwa pojazdy – 
kawiarnie zbudowane na bazie trójkołowego skutera, które spełniają  wymogi określone w 
materiałach konkursowych, zarówno pod względem  użytych materiałów do wykonania 
pojazdów jak również kolorystyki; 
- Oferent  nr 6  prowadzący działalność gastronomiczną -  sprzedaż świeżej lemoniady oraz 
wyciskanych ze świeżych owoców soków z pojazdu zbudowanego na  bazie trójkołowego 
skutera,  spełnia wymogi określone w materiałach konkursowych, zarówno pod względem  
użytych materiałów do wykonania pojazdu jak również kolorystyki; 
- Oferent  nr 7 prowadzący działalność gastronomiczną – kawiarnię zbudowaną na bazie 
pojazdu rowerowego,  spełnia wymogi określone w materiałach konkursowych, zarówno pod 
względem  użytych materiałów do wykonania pojazdu jak również kolorystyki; 
- Oferent nr 8 prowadzący działalność gastronomiczną  - kawiarnię zbudowaną na bazie 
trójkołowego skutera Piaggio APE,  spełnia wymogi określone w materiałach konkursowych, 
zarówno pod względem  użytych materiałów do wykonania pojazdu jak również kolorystyki; 
- Oferent nr 9 prowadzący działalność gastronomiczną – sprzedaż świeżej lemoniady z 
pojazdu rowerowego,  spełnia wymogi określone w materiałach konkursowych, zarówno pod 
względem  użytych materiałów do wykonania pojazdu jak również kolorystyki; 
- Oferent  nr 10 prowadzący działalność gastronomiczną – kawiarnię zbudowaną na bazie 
pojazdu rowerowego,  spełnia wymogi określone w materiałach konkursowych, zarówno pod 
względem  użytych materiałów do wykonania pojazdu jak również kolorystyki; 
- Oferent  nr 11 prowadzący  działalność gastronomiczną – zaproponował dwa pojazdy – 
kawiarnie zbudowane na bazie pojazdu rowerowego, które spełniają wymogi określone                  
w materiałach konkursowych, zarówno pod względem  użytych materiałów do wykonania 
pojazdów jak również kolorystyki z zastrzeżeniem wyłączenia z proponowanego przez 
Oferenta asortymentu  bio soczków; 
- Oferent  nr 12 Oferent  prowadzący działalność gastronomiczną – kawiarnię zbudowaną na 
bazie pojazdu rowerowego,  spełnia wymogi określone w materiałach konkursowych, 
zarówno pod względem  użytych materiałów do wykonania pojazdu jak również kolorystyki; 
 
W związku z powyższym Komisja Konkursowa postanowiła przyjąć złożone oferty,               
z uwagami odnośnie oferty nr 11: 
1.Cup and Cakes Mobilne Kawiarnie Piotr Krawczyk z siedzibą w Gdyni (81-230) przy ul. 
Jacka Kaczmarskiego 5B/3 (jeden pojazd); 
2. Fresh Bike  Lemoniada  Caricom Piotr Szczepkowski z siedzibą w Gdyni (81-584) przy ul. 
Olgierda 125A/2 (jeden pojazd); 
3. Szprycha Cafe Radosław Medalis z siedzibą w Pogórzu (81-198) przy ul. Śliwińskiego 
11/3 (jeden pojazd); 
4. Małgorzata Popielarska zam. w Rumi (84-230) przy ul. Chełmońskiego 48 (jeden pojazd); 
 
 
 



 
5. PI-TEL  Gabriela Palczak  z siedzibą w Gdyni (81-107) przy ul. Płk. Dąbka 84 (dwa 
pojazdy); 
6. PI-TEL  Gabriela Palczak  z siedzibą w Gdyni (81-107) przy ul. Płk. Dąbka 84 (jeden 
pojazd); 
7. Błażej Medalis  zam. w Koszalinie  ul. Niepodległości 33/9 (jeden pojazd); 
8. OUTSIDE Mobile Caffe Rafał Słyk z siedzibą w Gdyni (81-410) przy ul. Świętojańskiej 
134 (jeden pojazd) ; 
9. THE SEVEN Katarzyna Sobiecka z siedzibą w Starogardzie Gdańskim (83-200) przy ul. 
Rynek 33 (jeden pojazd);  
10. TCHIBO Warszawa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-446) przy ul. Fabrycznej 5 
(jeden pojazd ); 
11.Wiktoria FHU Marzena Kowalik z siedzibą w Złotnikach (62-002) przy ul. Skowronkowej 
18 (dwa pojazdy – w wyłączeniem z oferty  bio soczków); 
); 
12. L&M Consulting S.C. z siedzibą w Pleszewie (63-300) przy ul. Toruńskiej 10 (jeden 
pojazd).  
 
Po ustaleniu powyższego Komisja zakończyła pracę. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

________________________ 
Przewodniczący Komisji Konkursowej 

 
 
 
 
 
 
       _________________________                                ___________________________      
         Członek Komisji Konkursowej                                              Członek Komisji Konkursowej   
  
  
               
 
 
 
 
 
 
 
 


