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1 

 

LP 1 

 

2 

 

3 

Rodzaj stoiska Kiosk Kiosk Kiosk 

Nr stoiska Nr 3 Nr 4 Nr 6 

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 rozwiązania 

umowy z 

poprzednim 

najemcą 

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 - 508  052 165 
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2 

 

LP 4 

 

5 6 

Rodzaj stoiska  Stragan  Stragan Stragan 

Nr stoiska Nr 25 Nr 30  Nr 31 

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 rozwiązania 

umowy z poprzednim 

najemcą 

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 - 508  052 165 
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LP 7 

 

8 9 

Rodzaj stoiska  Stragan  Stragan  Stragan 

Nr stoiska Nr 35 Nr 40 Nr 46 

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 rozwiązania 

umowy z 

poprzednim 

najemcą 

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 - 508  052 165 
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LP 10 

 

11 12 

Rodzaj stoiska  Stragan Stragan  Stragan 

Nr stoiska  Nr 55 Nr 56 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 rozwiązania 

umowy z 

poprzednim 

najemcą 

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 - 508  052 165 
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LP 13 

 

14 15 

Rodzaj stoiska  Stragan  Stragan  Stragan 

Nr stoiska Nr 68 Nr 71 Nr 83 

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  

 

- energia 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 rozwiązania 

umowy z 

poprzednim 

najemcą 

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 - 508  052 165 

 

 

 

 

 

 

 

 


