
 

 

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA 

„Czy oprócz 5 foodtrucków dopuszczają Państwo możliwość ustawienia dodatkowo, 

w którejś z wydzielonych stref nieruchomości, konteneru-chłodni (magazynu) na produkty 

potrzebne do przygotowywania lub czy zamiast jednego z foodtrucków moglibyśmy 

postawić taki kontener-chłodnię jako magazyn – oczywiście przy założeniu, że kontener 

umiejętnie wpiszemy w aranżację całego miejsca (wymiary kontenera 6×2,43×2,9).” 

W dniu 27 czerwca 2022 r. została udzielona odpowiedź o następującej treści:  

W ramach 95,0 m2 można postawić 5 pojazdów typu food truck. W przypadku postawienia 4 

pojazdów dopuszcza się, w ramach tej strefy, postawienie kontenera-chłodni (magazynu), zgodnie 

z warunkami konkursu. 

„Na ile dopuszczają Państwo odstępstwo/różnice pomiędzy przedstawionymi 

w wizualizacji foodtruckami a finalnie użytymi w projekcie – chodzi o sytuację gdy zamiast 

pokazanego w prezentacji konkretnego modelu np. Fiata finalnie na placu będzie VW lub 

inna marka, być może nieco inna w wyglądzie ale zasadniczo o takiej samej 

wielkości/kubaturze/kolorystyce i oczywiście przy zachowaniu spójności całej 

zaprezentowanej koncepcji.” 

W dniu 27 czerwca 2022 r. została udzielona odpowiedź o następującej treści:  

Nie ma znaczenia marka pojazdu typu food truck – pojazdy wprowadzone w teren muszą spełniać 

wymagania wskazane w konkursie i być zgodne z przedstawioną ofertą. 

„Czy w ramach „pojazdów food truck” zawierają się również przyczepy gastronomiczne?” 

W dniu 27 czerwca 2022 r. została udzielona odpowiedź o następującej treści:  

Konkurs nie przewiduje wprowadzenia innych pojazdów niż typu food truck. 

„Czy w ramach prowadzonego konkursu dopuszczają Państwo możliwość wstawienia 

foodtrucków w dwóch etapach – określoną ilość w tym roku np. 4 i w przyszłym roku 5? 

Oczywiście z zaprezentujemy od razu docelową koncepcję wraz z wizualizacją dla 

docelowej ilości foodtucków.” 

W dniu 27 czerwca 2022 r. została udzielona odpowiedź o następującej treści:  

Zgodnie z warunkami konkursu jest możliwość postawienia maksymalnie 5 pojazdów typu food 

truck na powierzchni 95,0 m2. Dopuszcza się postawienie mniejszej ilości pojazdów (4 szt.) w 

pierwszym roku działalności z możliwością zwiększenia ich ilości w 2023 r. (5 szt.). Informacje 

o takim sposobie zagospodarowania muszą znaleźć się w ofercie. 
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