
Gmina Supraśl 

Ogłasza konkurs na prowadzenie ogródków gastronomicznych ulokowanych na terenie 

Targowiska Miejskiego w Supraślu oraz zaprasza osoby fizyczne lub prawne, posiadające 

status przedsiębiorcy do składania ofert na prowadzenie ogródków gastronomicznych na 

następujących warunkach:  

 

1. Prowadzenie ogródków gastronomicznych odbywać się będzie na Targowisku 

Miejskim w Supraślu ("Mój Rynek") położonym w Supraślu przy ul. Plac Tadeusza Kościuszki 

na gruncie oznaczonym ewidencyjnie jako działka nr 1513/1. Ich lokalizację przedstawia 

poniższa ilustracja. 

 
Lokalizacja ogródków gastronomicznych 

 

 
Wizualizacja ogródków gastronomicznych 



 
Wizualizacja ogrodzenia ogródków gastronomicznych przeznaczonych do najmu 

 

2. Prowadzenie ogródków gastronomicznych będzie odbywać się w oparciu o zawartą z 

Gminą Supraśl umowę użyczenia terenu ogródka gastronomicznego, markiz oraz 

ogrodzenia.  

3. W ramach jednego ogrodzenia na które składają się 3 markizy wyznacza się 

maksymalnie 2 ogródki gastronomiczne, z których każdy ma do dyspozycji 1,5 markizy. 

Jeden podmiot nie może prowadzić więcej niż 2 ogródki gastronomiczne.  

4. Na Targowisku w Supraślu dostępne są miejsca parkingowe oraz kontener sanitarno-

higieniczny.  

5. Wodę i prąd każdy z biorących w użyczenie ogródki gastronomiczne doprowadza do 

swoich stanowisk we własnym zakresie. Rozliczenie ww. mediów odbywa się na 

podstawie zdjęć liczników.   

6. Biorący w użyczenie poszczególnych ogródków gastronomicznych mają obowiązek 

zapewnienia koszy na śmieci dla swoich klientów, niezależnie od koszy funkcjonujących 

na targowisku. 

7. Biorący w użyczenie poszczególnych ogródków gastronomicznych będą zobowiązani 

do dbania o stan techniczny ogrodzeń ogródków stanowiących własność Gminy 

Supraśl, a także zobowiązuje się do umieszczenia na nich instalacji z kwiatami.  

8. Biorący w użyczenie zobowiązany będzie do sprzedaży przynajmniej 1 produktu 

regionalnego lub ekologicznego.  

9. Biorący w użyczenie poszczególnych ogródków gastronomicznych podlegają 

przepisom regulaminu targowiska oraz wszelkim przepisom prawa obwiązującym w 

zakresie handlu i gastronomii.  

10. Biorący w użyczenie zobowiązani są do opłacania opłaty targowej zgodnie ze stawkami 

zapisanymi w uchwale Rady Miejskiej w Supraślu o opłacie targowej (20 zł/dzień).   

11. Wzięcie w użyczenie ogródków gastronomicznych jest nieodpłatne. Warunkiem 

zakwalifikowania w ramach konkursu do podpisania umowy z poszczególnymi 

biorącymi w użyczenie jest przedstawienie najlepszej oferty kulturalnej  i rozrywkowej 

związanej z promocją produktów lokalnych i żywności ekologicznej oraz wpisującej się 

w imprezę Rockowania Obojga Narodów, której koordynatorem jest CKiR w Supraślu.  

Kryterium wyboru oferty będzie jej: oryginalność, innowacyjność, różnorodność, 

pomysłowość i częstotliwość atrakcji. Do umowy użyczenia zostanie wprowadzone 

dodatkowe zobowiązanie do prowadzenia imprez zgodnie z przedłożoną ofertą*.  



12. Prowadzenie ogródków gastronomicznych obejmuje okres nie dłuższy niż 15.06.2019 

– 15.10.2019. Dokładny termin prowadzenia ogródków gastronomicznych zostanie 

określony przy podpisaniu umów z poszczególnymi biorącymi w użyczenie. 

13. Oferty należy składać na adres: Urząd Miejski w Supraślu ul. Piłsudskiego 58, 16-030 

Supraśl z dopiskiem „Ogródki Gastronomiczne” do 20 maja 2019 r. do godz. 14.00. 

14. Osobą do kontaktu jest Kierownik Referatu ds. Projektów UE oraz Uzdrowiska Supraśl 

Pan Marek Skrypko tel. 857132718 marek.skrypko@suprasl.pl.  

 

*Przykładowe możliwe elementy oferty kulturalnej: pokazy kulinarne, wystawy, warsztaty 

umiejętności produkcji napojów i żywności, degustacje, edukacja nt. gotowania i zdrowego 

odżywiania się, spotkania z ciekawymi ludźmi, pokazy umiejętności twórców ludowych i/lub 

artystów ulicznych, organizacja potańcówki, występ zespołu muzycznego itp.  

Przykład zapisu: 30.06.2019 – godz. 18.00-20.00 – występ akordeonisty.  
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Załącznik 1 

Wzór oferty. 

Imię 
nazwisko/nazwa 
oferenta 

 

Adres, telefon, 
mail oferenta 

 

Nr ogródka, na 
który składana 
jest oferta 

 

Oferta kulturalna 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Data…………………..                                                          Podpis (pieczątka) ………………………….. 


