
Poznań, dnia 28.01.2022 roku 
 

KONKURS  OFERT –  
najem obiektu pod działalność gastronomiczną na terenie Ogrodu Zoologicznego 

w Poznaniu  
 

 
I. OPIS PRZEDMIOTU NAJMU 

 
Miasto Poznań Ogród Zoologiczny w Poznaniu ogłasza konkurs ofert na najem następujących obiektów: 
 

1. „Bar Kinga” znajduje się na terenie Starego ZOO z przeznaczeniem na działalność gastronomiczną. 
Obiekt wyposażony jest w instalację kanalizacyjną oraz dostęp do ciepłej i zimnej wody oraz energii 
elektrycznej. 

2. W ramach umowy (dalej „Umowa”) najmu Miasto Poznań Ogród Zoologiczny oddaje Najemcy (przez 
pojęcie „Najemcy” rozumie się osobę ubiegającą się o zawarcie Umowy oraz osobę, z którą zostanie 
zawarta Umowa) do używania obiekt „Bar Kinga” – o łącznej powierzchni użytkowej 57,6 m2 i 
powierzchni gruntu 70 m2  

3. Najemca powinien przewidzieć konieczność dokonania wymaganych uzgodnień koncepcji 
zagospodarowania obiektu i przed rozpoczęciem działalności zgłosić punkt gastronomiczny do odbioru 
przez SANEPID. Najemca zobowiązuje się do posiadania aktualnego i ważnego zezwolenia na 
prowadzenie działalności gastronomicznej przez cały okres obowiązywania Umowy. Miasto Poznań 
Ogród Zoologiczny zastrzega sobie prawo do weryfikowania w każdym czasie posiadanego przez 
Najemcę zezwolenia.  
 

4. Godziny otwarcia Ogrodu Zoologicznego  
 
od listopada do lutego  w godz. od 9.00 do 16.00  

marzec i października w godz. od 9.00 do 17.00  

od kwietnia do września w godz. od 9.00 do 19.00  

 
5. Głównym celem udostępniania obiektu jest poprawa komfortu zwiedzających i umożliwienie im 

odpoczynku w trakcie konsumpcji.  
6. Działalność gastronomiczna w obiekcie będzie prowadzona wyłącznie dla zwiedzających w godzinach 

otwarcia ZOO. Nie dopuszcza się ogólnodostępnej działalności gastronomicznej po zamknięciu ZOO, z 
wyjątkiem obsługi imprez organizowanych przez Miasto Poznań Ogród Zoologiczny lub za zgodą Miasta 
Poznań Ogrodu Zoologicznego. 

7. Umowa zostanie zawarta na okres od dnia 1 marca 2022 roku do dnia 28 lutego 2025 roku.  
8. Miasto Poznań Ogród Zoologiczny wymaga prowadzenia przez Najemcę przez cały okres 

obowiązywania Umowy kasy fiskalnej.  
9. Ogród Zoologiczny wymaga, aby Najemca wykorzystywał w swojej działalności słomki ze słomy oraz 

talerze papierowe. 
10. Miasto Poznań Ogród Zoologiczny wymaga złożenia menu, które będzie serwowane w dzierżawionym 

obiekcie.  
11. Opis budynku będącego przedmiotem najmu:  
a) Wyposażenie budynku w instalacje: 

- instalacja elektryczna: oświetleniowa, gniazd i piorunochronna 
- instalacja wodociągowa 
- instalacja kanalizacyjna 
- ogrzewanie elektryczne 

b) Wykaz pomieszczeń 
- 2 miejsca podaniowe 
- biuro 



- magazyn 
- toaleta 
- korytarz 

 
II. WARUNEK UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

O zawarcie Umowy mogą ubiegać się Najemcy, którzy posiadają niezbędne doświadczenie, tj. przez okres co 

najmniej 4 lat prowadzą lub prowadzili (w ostatnich 5 latach licząc od terminu składania ofert) działalność 

gastronomiczną.  

III. ZAWARTOŚĆ I PRZYGOTOWANIE OFERTY 
 
Do oferty (stanowiącej załącznik do niniejszego ogłoszenia) Najemca zobowiązany jest załączyć:  
 
1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej, uprawniający do działalności w zakresie prowadzenia usług gastronomicznych, wystawiony nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
 
2. Dokument potwierdzający doświadczenie – oświadczenie o prowadzeniu działalności gastronomicznej przez 
okres co najmniej 3 lat prowadzą lub prowadzili (w ostatnich 5 latach licząc od terminu składania ofert) wraz z 
informacjami o: 
 

a) dacie rozpoczęcia prowadzenia działalności gastronomicznej;  
b) miejscu prowadzenia działalności gastronomicznej;  
c) charakterze świadczonych usług gastronomicznych.  

 
3. Projekt zagospodarowania obiektu zawierający: szkic części usługowej i zaplecza, aranżację wnętrz (meble, 
urządzenia, itp.), listę urządzeń z określeniem typu i dokładnym opisem. W przypadku dodatkowych powierzchni 
oferowanych przez Miasto Poznań Ogród Zoologiczny projekt zagospodarowania wraz z opisem obiektu, który 
służyć będzie do prowadzenia działalności handlowo – gastronomicznej.    
 
4. Opis planowanej działalności gastronomicznej na terenie Ogrodu Zoologicznego, z informacją o charakterze 
planowanej działalności, koncepcji w zakresie świadczonych usług gastronomicznych.   
 
UWAGA! Przedstawiając powyższy dokument, Najemca zobowiązuje się do świadczenia usług w 
opisanym zakresie lub ustalonym z Miastem Poznań Ogrodem Zoologicznym. 
 
5. Propozycję wszystkich dań w menu, uwzględniającego co najmniej 2 pozycje dla dzieci (w wieku od lat 3 do lat 
7) wraz z orientacyjnymi cenami.  
 
UWAGA! Przedstawiając powyższy dokument, Najemca zobowiązuje się do świadczenia usług w 
opisanym zakresie lub ustalonym z Miastem Poznań Ogrodem Zoologicznym. 
 
6. Oświadczenie o niezaleganiu w opłacie podatków i składek ZUS.  
 
7. Oferowaną roczną cenę najmu brutto, z tym zastrzeżeniem że cena nie może być niższa niż 30.000,00 zł 
brutto.  
 
UWAGA! Oferowana cena najmu nie obejmuje płatności z tytułu wywozu nieczystości, podatku od 
nieruchomości energii elektrycznej, które będą rozliczane zgodnie z wskazaniem liczników, a także 
instalacji nowych podliczników (Najemca zobowiązany jest do ich uiszczenia na podstawie odrębnego 
dokumentu). Cena czynszu obejmuje natomiast koszt zużycia wody ciepłej i zimnej.  
 
 
 



IV. KRYTERIA OCENY OFERT  
 
Kryteria oceny ofert (Najemca maksymalnie może zdobyć 100 pkt.):  

1. Zaoferowany czynsz – 50 %;  

2. Projekt / koncepcja zagospodarowania obiektu (oceniane będą elementy wskazane przez Ogród 

Zoologiczny w pkt. 3) – 20 %.   

3. Projekt / koncepcja planowanej działalności gastronomicznej (oceniane będą elementy wskazane przez 

Ogród Zoologiczny w pkt. 4) – 20 %.  

4. Propozycja wszystkich dań w menu wraz z orientacyjnymi cenami (oceniane będą elementy wskazane 

przez Ogród Zoologiczny w pkt. 5) – 10 %.  

Miasto Poznań Ogród Zoologiczny zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do projektu 
zagospodarowania oraz do koncepcji planowanej działalności gastronomicznej, jak również menu – w 
uzgodnieniu z Najemcą. Miasto Poznań Ogród Zoologiczny dokonuje wyboru Najemcy po ostatecznym 
zaakceptowaniu ww. projektów i koncepcji.  

V. INNE POSTANOWIENIA 
 

1. Miasto Poznań Ogród Zoologiczny zastrzega możliwość zmiany treści niniejszego ogłoszenia (wraz z 
wzorem Umowy), jak również możliwość wezwania Najemcy uzupełnienia brakujących dokumentów. 

2. Miasto Poznań Ogród Zoologiczny zastrzega możliwość podjęcia negocjacji z każdym z Najemców, 
przed zawarciem umowy.  

3. Najemca zobowiązany jest przedłożyć przy zawarciu umowy dokument potwierdzający, iż jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej OC na kwotę co najmniej 100.000,00 zł (słownie: sto 
tysięcy złotych) do dnia 28 lutego 2022 roku.  

4. Z ramienia Miasta Poznania Ogrodu Zoologicznego sprawę prowadzi: Karolina Wojtysiak: 
k.wojtysiak@zoo.poznan.pl.  

5. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 04.02.2022 r. do godziny 9.00 w sekretariacie 
Ogrodu Zoologicznego, ul. Kaprala Wojtka 3, Poznań. Koperty należy opisać nazwą i danymi 
adresowymi oferenta oraz napisem „KONKURS - najem obiektu pod działalność gastronomiczną na 
terenie Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu”. 

6. Miasto Poznań Ogród Zoologiczny zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu bez podania 
przyczyny.  

7. O wynikach konkursu Najemcy zostaną powiadomieni mailowo lub telefonicznie do dnia  08.02.2022 
roku. 

 

………………………………….. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

pieczęć Najemcy 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

 

najem obiektu pod działalność gastronomiczną na terenie Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu 

 

......................................., ....................................... 

miejsce   dnia 

Dane dotyczące Najemcy: 

Nazwa 

............................................................................................................................................................ 

Siedziba 

............................................................................................................................................................ 

Nr tel. 

............................................................................................................................................................ 

Nr faksu 

............................................................................................................................................................ 

Adres e-mail........................................................................................................................................ 

NIP..................................................   REGON.................................................................................... 

 

W odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie ofert oferuję: 
 

 
Oferowany roczny czynsz najmu (nie mniejszy niż 30.000,00 zł brutto) – należy podać czynsz w 
kwocie netto i brutto  
 
 
 
 
 
 



Jednocześnie w imieniu Najemcy oświadczam, że Najemca prowadzi lub prowadził działalność gastronomiczną 

przez okres co najmniej 4 lat (w ostatnich 5 latach licząc od terminu składania ofert) i jednocześnie podaję 

następujące informacje: 

 
a) dat rozpoczęcia prowadzenia działalności gastronomicznej: ……………………………………… 
b) miejsce prowadzenia działalności gastronomicznej: ……………………………………… 
c) charakter świadczonych usług gastronomicznych: ……………………………………… 

 

 

Załącznikami do niniejszej oferty są (wymienić): 

1. ............................................................................................................................................................ 

2. ............................................................................................................................................................ 

3. ............................................................................................................................................................ 

4. ............................................................................................................................................................ 

5. ............................................................................................................................................................ 

6. ............................................................................................................................................................ 

7. ............................................................................................................................................................ 

8. ............................................................................................................................................................ 

9. ............................................................................................................................................................ 

10. .......................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

.......................................................................................................... 

podpis i pieczęć osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Najemcy  

 

 


