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Znak sprawy: FW/WZP/1/2021 

Dotyczy: przetargu pisemnego nieograniczonego na najem powierzchni z przeznaczeniem na 

prowadzenie działalności gastronomicznej, znajdującej się w obiekcie pn. Park Wodny 

Fabryka Wody – Nowa Gontynka w Szczecinie. 

 

ZMIANA OGŁOSZENIA NR FW/WZP/1/2021 

 

Organizator, na podstawie postanowień Rozdziału XIV pkt. 3) Ogłoszenia nr FW/WZP/1/2021  

dokonuje jego modyfikacji w następujący sposób.  

 
§ 1 

 
W zakresie Rozdział VIII ust. 6 pkt. 6) lit. c) poprzez nadanie mu brzmienia:  
 

c) kompletne menu Oferenta z propozycją dań, asortymentu itp. i ich cen oraz sposób serwowania 
potraw i napojów z podziałem na Restauracjo-kawiarnię, Bar saunowy, Bar na hali basenowej oraz 
Sklep. 

 
§ 2 

 
W zakresie Rozdziału X ust. 1 pkt 2)  poprzez nadanie mu brzmienia: 
 

Element oceny Sposób oceny Punktacj
a 

 
 
1. 
Spójność 
prowadzonej 
działalności ze 
specyfiką Obiektu 

Zaproponowana działalność nie wpisuje się w profil 
funkcjonowania Obiektu. Oferowane usługi nie 
korespondują z charakterystyką potencjalnego klienta. 
Oferent nie różnicuje poszczególnych punktów 
gastronomicznych Obiektu.  

0 pkt 

Zaproponowana działalność wpisuje się w większości w 
profil funkcjonowania Obiektu. Oferowane usługi 
korespondują częściowo z charakterystyką potencjalnego 
klienta i zakładają ofertę skierowaną do klientów rodzinnych. 
Oferent różnicuje poszczególne punktu gastronomiczne 
Obiektu. Oferta w sposób nieznaczny uwzględnia różnice w 
profilu klienta. 

5 pkt 

Zaproponowana działalność wpisuje się w pełni w profil 
funkcjonowania Obiektu. Oferowane usługi korespondują z 
charakterystyką potencjalnego klienta i zakładają ofertę 
skierowaną do klientów rodzinnych. Oferent różnicuje 
poszczególne punktu gastronomiczne Obiektu w sposób 
wyraźny, profilując je w zależności od przyjętego ich 
przeznaczenia. Oferta uwzględnia różnice w profilu klienta.  

15 pkt 
 

 
 
 
 
 
Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część Ogłoszenia. Pozostałe zapisy Ogłoszenia pozostają niezmienione. 


