
 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.1.2018 PREZYDENTA MIASTA GNIEZNA z dnia 22.11.2018 r. w sprawie: podania  

do publicznej wiadomości ogłoszenia o aukcji na najem stoisk handlowych na targowisku miejskim przy ul. Plac Józefa 

Piłsudskiego w Gnieźnie (II/2018). 
 
 

 

1 

 

 
LP 1 

 

2 

 

3 

Rodzaj stoiska Kiosk Kiosk Kiosk 

Nr stoiska Nr 3 Nr 4 Nr 7 

Powierzchnia 

stoiska 
9,00 m2 9,00 m2 9,00 m2 

 

Powierzchnia 

wystawiennicza 

usytuowana 

naprzeciw stoiska   

o szerokości kiosku  

i głębokości 80 cm, 

 na której  znajdują się 

dwa stojaki 

ekspozycyjne 

dwa stojaki 

ekspozycyjne: 

jeden wewnątrz kiosku, 

drugi bezpośrednio 

przed witryną,  

z obowiązkiem  

wnoszenia do wnętrza 

kiosku, po zakończeniu 

handlu  

usytuowana 

naprzeciw stoiska   

o szerokości kiosku  

i głębokości 80 cm,  

na której  znajdują się 

dwa stojaki 

ekspozycyjne 

Instalacje  

 

 elektryczna, 

 wodno-

kanalizacyjna  

 

 elektryczna, 

 wodno-

kanalizacyjna 

 

 elektryczna 

 wodno-

kanalizacyjna 

Opis  stoiska 

- drzwi  i okno PCV,   

- roleta zewnętrzna  

  zdalnie sterowana, 

- lada ze  

  zlewozmywakiem, 

- grzejnik elektryczny, 

- możliwość wyboru 

   innych mebli 

- drzwi  i okno PCV,   

- roleta zewnętrzna  

  zdalnie sterowana, 

- lada ze  

  zlewozmywakiem, 

- grzejnik elektryczny, 

- możliwość wybroru 

   innych mebli 

- drzwi  i okno PCV,   

- roleta zewnętrzna  

  zdalnie sterowana, 

- lada ze  

  zlewozmywakiem, 

- grzejnik elektryczny, 

- możliwość wyboru 

   innych mebli 

WC wspólne dla kupców wspólne dla kupców wspólne dla kupców 

Data zwolnienia 

stoiska 
zwolniony zwolniony zwolniony 

Okres najmu od 6 do 36 miesiecy od 6 do 36 miesiecy od 6 do 36 miesiecy 

Miesięczna stawka 

wywoławcza netto  
400,00 zł 400,00 zł  400,00 zł 

Wysokość 

postąpienia 

 

10,00 zł 
 

Kwota wadium 1 000,00 zł 1 000,00 zł 1 000,00 zł 

 

Termin wpłaty 

wadium 

 

Wadium należy wpłacić z takim wyprzedzeniem, aby najpóźniej  

do momentu rozpoczęcia przetargu środki znajdowały się na koncie 

Urzędu Miejskiego w Gnieźnie. 

Nr konta 

bankowego  

do wpłaty wadium 

33 9065 0006 0000 0000 6624 0007 

Telefon 

administrator  

Urbis Sp.z o.o. 

Krzysztof Adamski - 61 424 58 69,   508  052 165 

Uwagi Targowisko miejskie objęte jest gwarancją generalnego wykonawcy,  

do dnia 14.03.2019 r. 

 



 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.1.2018 PREZYDENTA MIASTA GNIEZNA z dnia 22.11.2018 r. w sprawie: podania  

do publicznej wiadomości ogłoszenia o aukcji na najem stoisk handlowych na targowisku miejskim przy ul. Plac Józefa 

Piłsudskiego w Gnieźnie (II/2018). 
 
 

 

2 

 

 

LP 4 

 

5 6 

Rodzaj stoiska  Kiosk Stragan  Stragan  

Nr stoiska Nr 12 Nr 30 Nr 31 

Powierzchnia 

stoiska 
9,00 m2 5,00 m2 5,00 m2 

 

Powierzchnia 

wystawiennicza 

usytuowana 

naprzeciw stoiska   

o szerokości kiosku  

i głębokości 80 cm,  

na której  znajdują się 

dwa stojaki 

ekspozycyjne 

3 m2 bezpośrednio 

przed stoiskiem, 

granice wyznaczają 

płyty chodnikowe  

w kolorze 

kasztanowym 

3 m2 bezpośrednio 

przed stoiskiem, 

granice wyznaczają 

płyty chodnikowe  

w kolorze 

kasztanowym 

Instalacje  

 

 elektryczna, 

 wodno-

kanalizacyjna 

 

brak 

 

 

brak 

 

Opis  stoiska 

- drzwi  i okno PCV,   

- roleta zewnętrzna  

  zdalnie sterowana, 

- lada ze  

  zlewozmywakiem, 

- grzejnik elektryczny, 

- możliwość wyboru 

   innych mebli 

- roleta zewnętrzna, 

- możliwość wyboru 

  mebli 

- roleta zewnętrzna, 

- możliwość wyboru 

  mebli 

WC wspólne dla kupców wspólne dla kupców wspólne dla kupców 

Data zwolnienia  

stoiska zwolniony  zwolniony zwolniony 

Okres najmu od 6 do 36 miesiecy od 6 do 36 miesiecy od 6 do 36 miesiecy 

Miesięczna stawka 

wywoławcza netto  400,00 zł 180,00 zł 180,00 zł 

Wysokość 

postąpienia 

 

10,00 zł 
 

Kwota wadium 1 000,00 zł 500,00 zł 500,00 zł 

 

Termin wpłaty 

wadium 

 

Wadium należy wpłacić z takim wyprzedzeniem, aby najpóźniej   

do momentu rozpoczęcia przetargu środki znajdowały się na koncie 

Urzędu Miejskiego. 

Nr konta 

bankowego  

do wpłaty wadium 

33 9065 0006 0000 0000 6624 0007 

Telefon 

administrator  

Urbis Sp.z o.o. 
Krzysztof Adamski - 61 424 58 69,   508  052 165 

Uwagi Targowisko miejskie objęte jest gwarancją generalnego wykonawcy,  

do dnia 14.03.2019 r. 
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LP 7 

 

8 9 

Rodzaj stoiska  Stragan Stragan Stragan  

Nr stoiska Nr 32  Nr 33 Nr 35 

Powierzchnia 

stoiska 
5,00 m2 5,00 m2 5,00 m2 

 

Powierzchnia 

wystawiennicza 

3 m2 bezpośrednio 

przed stoiskiem, 

granice wyznaczają 

płyty chodnikowe  

w kolorze 

kasztanowym 

3 m2 bezpośrednio 

przed stoiskiem, 

granice wyznaczają 

płyty chodnikowe  

w kolorze 

kasztanowym 

3 m2 bezpośrednio 

przed stoiskiem, 

granice wyznaczają 

płyty chodnikowe  

w kolorze 

kasztanowym 

Instalacje  brak brak 

 

brak 

 

Opis  stoiska 

- roleta zewnętrzna, 

- możliwość wyboru 

  mebli 

- roleta zewnętrzna, 

- możliwość wyboru 

  mebli  
 

- roleta zewnętrzna, 

- możliwość wyboru 

  mebli 
 

WC wspólne dla kupców wspólne dla kupców wspólne dla kupców 

Data zwolnienia  

stoiska zwolniony zwolniony zwolniony 

Okres najmu od 6 do 36 miesiecy od 6 do 36 miesiecy od 6 do 36 miesiecy 

Miesięczna stawka 

wywoławcza netto  180,00 zł 180,00 zł  180,00 zł 

Wysokość 

postąpienia 

 

10,00 zł 
 

Kwota wadium 500,00 zł 500,00 zł 500,00 zł 

 

Termin wpłaty 

wadium 

 

Wadium należy wpłacić z takim wyprzedzeniem, aby najpóźniej   

do momentu rozpoczęcia przetargu środki znajdowały się na koncie 

Urzędu Miejskiego. 

Nr konta 

bankowego  

do wpłaty wadium 

33 9065 0006 0000 0000 6624 0007 

Telefon 

administrator  

Urbis Sp.z o.o. 
    Krzysztof Adamski - 61 424 58 69,   508  052 165 

Uwagi Targowisko miejskie objęte jest gwarancją generalnego wykonawcy,  

do dnia 14.03.2019 r. 
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LP 10 

 

11 12 

Rodzaj stoiska  Stragan Stragan Stragan  

Nr stoiska Nr 41  Nr 48 Nr 51 

Powierzchnia 

stoiska 
5,00 m2 5,00 m2 5,00 m2 

 

Powierzchnia 

wystawiennicza 

3 m2 bezpośrednio 

przed stoiskiem, 

granice wyznaczają 

płyty chodnikowe  

w kolorze 

kasztanowym 

3 m2 bezpośrednio 

przed stoiskiem, 

granice wyznaczają 

płyty chodnikowe  

w kolorze 

kasztanowym 

3 m2 bezpośrednio 

przed stoiskiem, 

granice wyznaczają 

płyty chodnikowe  

w kolorze 

kasztanowym 

Instalacje  

 

brak 

 

brak 

 

brak 

 

Opis  stoiska 

- roleta zewnętrzna, 

- możliwość wyboru 

  mebli 

- roleta zewnętrzna, 

- możliwość wyboru 

  mebli  
 

- roleta zewnętrzna, 

- możliwość wyboru 

  mebli 
 

WC wspólne dla kupców wspólne dla kupców wspólne dla kupców 

Data zwolnienia  

stoiska do 07.12.2018 r. zwolniony do 07.01.2019 r. 

Okres najmu od 6 do 36 miesiecy od 6 do 36 miesiecy od 6 do 36 miesiecy 

Miesięczna stawka 

wywoławcza netto  180,00 zł 180,00 zł  180,00 zł 

Wysokość 

postąpienia 
10,00 zł 

Kwota wadium 500,00 zł 500,00 zł 500,00 zł 

 

Termin wpłaty 

wadium 

 

Wadium należy wpłacić z takim wyprzedzeniem, aby najpóźniej   

do momentu rozpoczęcia przetargu środki znajdowały się na koncie 

Urzędu Miejskiego. 

Nr konta 

bankowego  

do wpłaty wadium 

33 9065 0006 0000 0000 6624 0007 

Telefon 

administrator  

Urbis Sp.z o.o. 
Krzysztof Adamski - 61 424 58 69,   508  052 165 

Uwagi Targowisko miejskie objęte jest gwarancją generalnego wykonawcy,  

do dnia 14.03.2019 r. 
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LP 13 

 

14 15 

Rodzaj stoiska  Stragan Stragan Stragan  

Nr stoiska Nr 52  Nr 53 Nr 67 

Powierzchnia 

stoiska 
5,00 m2 5,00 m2 5,00 m2 

 

Powierzchnia 

wystawiennicza 

3 m2 bezpośrednio 

przed stoiskiem, 

granice wyznaczają 

płyty chodnikowe  

w kolorze 

kasztanowym 

3 m2 bezpośrednio 

przed stoiskiem, 

granice wyznaczają 

płyty chodnikowe  

w kolorze 

kasztanowym 

3 m2 bezpośrednio 

przed stoiskiem, 

granice wyznaczają 

płyty chodnikowe  

w kolorze 

kasztanowym 

 

Instalacje  

 

brak 

 

brak 

 

brak 

 

Opis  stoiska 

- roleta zewnętrzna, 

- możliwość wyboru 

  mebli 

- roleta zewnętrzna, 

- możliwość wyboru 

  mebli  
 

- roleta zewnętrzna, 

- możliwość wyboru 

  mebli 
 

WC wspólne dla kupców wspólne dla kupców wspólne dla kupców 

Data zwolnienia  

stoiska zwolniony do 07.01.2019 r. do 07.12.2018 r. 

Okres najmu od 6 do 36 miesiecy od 6 do 36 miesiecy od 6 do 36 miesiecy 

Miesięczna stawka 

wywoławcza netto  180,00 zł 180,00 zł  180,00 zł 

Wysokość 

postąpienia 

 

10,00 zł 
 

Kwota wadium 500,00 zł 500,00 zł 500,00 zł 

 

Termin wpłaty 

wadium 

 

Wadium należy wpłacić z takim wyprzedzeniem, aby najpóźniej   

do momentu rozpoczęcia przetargu środki znajdowały się na koncie 

Urzędu Miejskiego. 

Nr konta 

bankowego  

do wpłaty wadium 

33 9065 0006 0000 0000 6624 0007 

Telefon 

administrator  

Urbis Sp.z o.o. 
Krzysztof Adamski - 61 424 58 69,   508  052 165 

Uwagi Targowisko miejskie objęte jest gwarancją generalnego wykonawcy,  

do dnia 14.03.2019 r. 
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LP 16 

 

17 18 

Rodzaj stoiska  Stragan Stragan Stragan  

Nr stoiska Nr 68  Nr 71 Nr 72 

Powierzchnia 

stoiska 
5,00 m2 5,00 m2 5,00 m2 

 

Powierzchnia 

wystawiennicza 

3 m2 bezpośrednio 

przed stoiskiem, 

granice wyznaczają 

płyty chodnikowe  

w kolorze 

kasztanowym 

3 m2 bezpośrednio 

przed stoiskiem, 

granice wyznaczają 

płyty chodnikowe  

w kolorze 

kasztanowym 

3 m2 bezpośrednio 

przed stoiskiem, 

granice wyznaczają 

płyty chodnikowe  

w kolorze 

kasztanowym 

 

Instalacje  

 

 elektryczna 

 

 

brak 

 

brak 

 

Opis  stoiska 

- roleta zewnętrzna, 

- możliwość wyboru 

  mebli 

- roleta zewnętrzna, 

- możliwość wyboru 

  mebli  
 

- roleta zewnętrzna, 

- możliwość wyboru 

  mebli 
 

WC wspólne dla kupców wspólne dla kupców wspólne dla kupców 

Data zwolnienia  

stoiska do 07.12.2018 r. zwolniony zwolniony 

Okres najmu od 6 do 36 miesiecy od 6 do 36 miesiecy od 6 do 36 miesiecy 

Miesięczna stawka 

wywoławcza netto  180,00 zł 180,00 zł  180,00 zł 

Wysokość 

postąpienia 

 

10,00 zł 
 

Kwota wadium 500,00 zł 500,00 zł 500,00 zł 

 

Termin wpłaty 

wadium 

 

Wadium należy wpłacić z takim wyprzedzeniem, aby najpóźniej   

do momentu rozpoczęcia przetargu środki znajdowały się na koncie 

Urzędu Miejskiego. 

Nr konta 

bankowego  

do wpłaty wadium 

33 9065 0006 0000 0000 6624 0007 

Telefon 

administrator  

Urbis Sp.z o.o. 
Krzysztof Adamski - 61 424 58 69,   508  052 165 

Uwagi Targowisko miejskie objęte jest gwarancją generalnego wykonawcy,  

do dnia 14.03.2019 r. 
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LP 19 

 

20 21 

Rodzaj stoiska  Stragan Stragan Stragan  

Nr stoiska Nr 74  Nr 124 Nr 125 

Powierzchnia 

stoiska 
5,00 m2 5,00 m2 5,00 m2 

 

Powierzchnia 

wystawiennicza 

3 m2 bezpośrednio 

przed stoiskiem, 

granice wyznaczają 

płyty chodnikowe  

w kolorze 

kasztanowym 

3 m2 bezpośrednio 

przed stoiskiem, 

granice wyznaczają 

płyty chodnikowe  

w kolorze 

kasztanowym 

3 m2 bezpośrednio 

przed stoiskiem, 

granice wyznaczają 

płyty chodnikowe  

w kolorze 

kasztanowym 

 

Instalacje  

 

brak 

 

brak 

 

brak 

Opis  stoiska 

- roleta zewnętrzna, 

- możliwość wyboru 

  mebli 

- roleta zewnętrzna, 

- możliwość wyboru 

  mebli  
 

- roleta zewnętrzna, 

- możliwość wyboru 

  mebli 
 

WC wspólne dla kupców wspólne dla kupców wspólne dla kupców 

Data zwolnienia  

stoiska do 07.01.2019 r. do 07.12.2018 r. zwolniony 

Okres najmu od 6 do 36 miesiecy od 6 do 36 miesiecy od 6 do 36 miesiecy 

Miesięczna stawka 

wywoławcza netto  180,00 zł 50,00 zł  50,00 zł 

Wysokość 

postąpienia 

 

10,00 zł 
 

Kwota wadium 500,00 zł 500,00 zł 500,00 zł 

 

Termin wpłaty 

wadium 

 

Wadium należy wpłacić z takim wyprzedzeniem, aby najpóźniej   

do momentu rozpoczęcia przetargu środki znajdowały się na koncie 

Urzędu Miejskiego. 

Nr konta 

bankowego  

do wpłaty wadium 

33 9065 0006 0000 0000 6624 0007 

Telefon 

administrator  

Urbis Sp.z o.o. 
Krzysztof Adamski - 61 424 58 69,   508  052 165 

Uwagi Targowisko miejskie objęte jest gwarancją generalnego wykonawcy,  

do dnia 14.03.2019 r. 

 

 

 


