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CYFLWYNIAD

Mae cyfle cyffrous wedi codi i brydlesu a gweithredu “Caffi’r Ardd Gudd” ym Mharc Bute. Mae’r Cyngor yn 
cynnig prydles am 5 mlynedd yn y lle cyntaf, a hoffai wahodd cynigion gan bartïon â diddordeb. Mae’r 
Cyngor yn gobeithio y bydd y caffi’n masnachu dan brydles newydd yn gynnar yn 2018.

Pennir y rhent yn ôl y cynigion, gyda ffigur canllaw o £22 mil y flwyddyn. Cesglir y rhent bob chwarter ac o 
flaen llaw. Fel rhan o’r meini prawf asesu (gweler isod), bydd y Cyngor yn asesu cynigion rhent, 
ymrwymiadau i fuddsoddi er mwyn gwella’r cyfleuster ac unrhyw gynigion ar gyfer rhannu elw.

Bydd gofyn i'r tendrwr llwyddiannus gytuno ar y brydles a’i harwyddo cyn meddiannu’r safle. Rhoddir y 
brydles ar y sail y bydd hawl awtomatig y tenant i adnewyddu’r brydles wedi ei heithrio gan y llys.
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Y defnydd a ganiateir fydd caffi awyr agored, yn cynnig bwyd a diod ysgafn a mannau eistedd y tu allan, yn 
ystod oriau agor y parc. Gweinir ar y cyhoedd drwy ran agored yn wal yr adeilad ac ni fydd mynediad i'r 
adeilad ar gyfer y cyhoedd, oni bai er mwyn defnyddio’r tai bach. Bydd y defnydd a ganiateir hefyd yn 
cynnwys cyflenwi arlwy ar gyfer grwpiau sy’n archebu er mwyn defnyddio mannau y tu mewn i’r Ganolfan 
Addysg. Bydd disgwyl i’r Gweithredwr gynnig bwyd bwffe cynnes ac oer a diodydd cynnes ac oer o safon i’r 
grwpiau hyn a fydd yn archebu o flaen llaw. Mae’r dull archebu yn ei le ers tro ac mae’r cwsmeriaid yn deall y 
drefn. Ceir y manylion ar wefan Parc Bute www.parc-bute.com Y Ganolfan Addysg > Llogi Preifat.

Bydd disgwyl i’r Gweithredwr gynnig arlwyo yn Y Safle ar blatiau a chyda chyllyll a ffyrc metel. Bydd darpar 
weithredwyr nad ydynt yn cynnig hyn wrth dendro yn derbyn sgôr is.

Bydd y Cyngor yn ffafrio darpar weithredwyr sydd am gynnig bwyd barbeciw yn ôl y tymor, e.e. o gart 
barbeciw symudol yn y tir sydd gerllaw’r Safle. Gallai hyn fod o fudd er mwyn lleihau nifer defnyddwyr y parc 
sy'n dod â barbeciw untro eu hunain; gall barbeciws felly achosi llosgi a pheryglon diogelwch. 

Yr eiddo 

Gweler safle’r caffi yn Atodiad 1a – cynllun o’r lleoliad 

Mae’r Safle a enwir yn y brydles wedi ei nodi gan linell goch yn Atodiad 1b - cynllun llawr a thirwedd. Mae’r 
caffi yn rhan o gyfleuster a agorodd ym mis Awst 2012 ac fe’i hadeiladwyd yn rhan o Broject Adfer Parc Bute
a dderbyniodd £5.6 miliwn o arian treftadaeth y Loteri. Mae’r caffi mewn cwrt mewnol gerllaw Canolfan 
Addysg Parc Bute ac mae teras allanol i bobl eistedd arno wrth ymyl "Gardd Stuttgart" a llwyn mawr o’i 
amgylch.

Mae lle ar gyfer tua 18 o bobl ar y cwrt a lle i 44 ar y teras.  Yn y gorffennol, bu cwsmeriaid y caffi’n eistedd ar 
y 7 mainc picnic gerllaw  (lle i 42) ac ar y glaswellt hefyd.

Mae’r cyfleuster wedi dod yn ganolbwynt sy’n boblogaidd ymhlith cymudwyr, twristiaid a phobl leol. 

Mae’r Safle hefyd yn elwa o’i berthynas â Chanolfan Addysg Parc Bute, sy’n derbyn amrywiaeth o archebion 
llogi preifat gan grwpiau sy’n aml yn dewis archebu gwasanaeth arlwyo o flaen llaw.

Bydd y Safle ar gael fel y mae, heb offer arlwyo ond gydag arwyneb gweithio gorffenedig a gwasanaethau 
trydan, nwy a dŵr ar gael yn barod i’w defnyddio. Mae rhagor o wybodaeth am y Safle yn Atodiad 1c –
taflenni data ystafelloedd. (Ar gael drwy gais)

Mae’n bosibl dod i weld y cyfleusterau trwy drefnu a bydd y darpar weithredwyr yn gyfrifol am sicrhau 
cywirdeb y wybodaeth ysgrifenedig sydd yn y pecyn tendro.  Dylid rhoi gwybod i’r Cyngor yn syth am unrhyw 
anghysondebau.
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Amodau masnachu a nifer yr ymwelwyr 

Mae gan y Cyngor beiriannau cyfrif pobl awtomatig wrth bob mynediad; mae hyn yn monitro patrymau 
defnyddio’r parc. Mae peth o’r data hwn wedi’i nodi isod er mwyn llywio cynllun busnes y darpar 
Weithredwyr. 

Cafwyd cyfanswm o 2,043,967 ymweliad i’r parc yn 2014 a 2,144,749 yn 2015. 

Does dim peiriannau cyfri ar dir y Safle felly does dim data caled yn dangos nifer yr ymwelwyr a fu yno. 

Gwyddwn fod ffigyrau'r ymwelwyr o amgylch y Safle yn amrywio yn ôl y tymor a gall glaw ddwyn effaith 
negyddol sylweddol ar y niferoedd. Mae nifer yr ymwelwyr yn cynyddu yn ystod cyfnodau o dywydd braf, 
digwyddiadau mawr (gan gynnwys y rhai yn y stadia cyfagos), ac ar wyliau banc, fel y gellid rhagdybio. 
Mae’r glaswellt y tu cefn i Ardd Stuttgart yn boblogaidd iawn ymhlith myfyrwyr yn ystod y tymor, yn ogystal 
â phobl sy'n dod am bicnic ac maent yn aml yn ymweld â'r caffi. Mae’r darn glaswellt hwn hefyd yn un o 
ardaloedd digwyddiadau’r parc, ac yn y gorffennol bu trefnwyr yn gofyn i weithredwyr y caffi wneud 
rhywfaint o’r gwaith arlwyo ar gyfer ymwelwyr/pobl sy’n cyfrannu yn ystod y digwyddiadau.

Ceir gwybodaeth am y galw busnes gan logwyr preifat yr ystafelloedd cyfarfod yng Nghanolfan Addysg 
Parc Bute yn Atodiad 5 er mwyn rhoi gwybodaeth i’r gweithredwr l unio ei gynllun busnes. (Ar gael 
drwy gais).

Digwyddiadau’r Parc

Mae gan Barc Bute raglen digwyddiadau poblogaidd drwy gydol y flwyddyn ac mae’r Cyngor yn cadw’r 
hawl i drwyddedu gwasanaethau arlwyo ychwanegol yn ardaloedd y digwyddiadau. Ni fydd gan y 
Gweithredwr hawl i fynd i’r ardaloedd hyn nac yn agos atynt yn ystod digwyddiadau oni bai bod cytundeb 
rhyngddynt a threfnwyr y digwyddiad, yn nodi eu bod nhw'n cynnig gwasanaethau arlwyo. Bydd masnach 
y Gweithredwr wedi ei gyfyngu i ffiniau’r Safle.

Consesiynau Eraill yn y Parc

Mae dau Weithredwr arall yn prydlesu safleoedd Masnachol yn y parc: Caffi’r Tŷ Haf (adnewyddwyd y 
brydles yn 2016) ac Ystafelloedd Te Pettigrew yn adeilad Porth y Gorllewin (ar brydles tan fis Mawrth 
2017).   Yn y dyfodol, mae’n bosib y byddwn yn trwyddedu busnes arlwyo symudol arall a fydd yn 
gweithredu o gwmpas ardal Pont y Gored Ddu a chaeau chwarae'r Gored Ddu, ond ni fydd ganddo hawl i 
fasnachu o fewn 500m o'r consesiwn parc agosaf.

Byddwn yn ffafrio tendrau sy’n dangos gallu i ategu’r gymysgedd bresennol o wasanaeth arlwyo yn y parc 
dros rai sy’n cystadlu’n uniongyrchol yn eu herbyn; mae’r Cyngor yn dymuno sicrhau bod amrywiaeth dda 
o wasanaeth ar gyfer ymwelwyr.
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Penawdau Telerau’r Brydles

Oriau Masnachu

Dim ond yn ystod oriau agor y parc (oriau golau dydd) y bydd gan y Gweithredwr hawl i fasnachu yn 
y Safle. Mae amseroedd cau Parc Bute yn newid yn ôl y tymor ac ar hyn o bryd, mae'n cau tua 30 
munud cyn iddi nosi. Mae amseroedd agor/cau y parc ar gyfer 2016 ar gael yn Atodiad 6 – Oriau 
Cau Parc Bute, a bydd oriau agor y blynyddoedd i ddod yn dilyn yr un egwyddor, oni hysbysir yn 
groes i hynny.

Dan amgylchiadau arferol, mae’r Cyngor yn disgwyl y bydd y caffi’n masnachu’n ddyddiol trwy gydol 
y flwyddyn ac y bydd amser agor y caffi fel amser agor y parc a'r amser cau 30 munud i 1 awr cyn 
cau'r parc. Fodd bynnag, bydd hyblygrwydd i’r Gweithredwr o ran yr oriau masnachu o fewn oriau 
agor y parc a hysbysebir er mwyn caniatáu'r Gweithredwr i osgoi colledion pan fo'r parc yn dawel 
oherwydd tywydd gwael. Bydd gofyn i’r Gweithredwr adrodd y gwir oriau masnachu wrth 
Gynrychiolydd y Landlord mewn cyfarfodydd perfformiad rheolaidd, a chymharir y rhain â chofnodion 
data'r tywydd ac oriau cau’r parc. 

Gall y Gweithredwr gadw’r Safle ar gau am hyd at bum diwrnod trwy gydol y flwyddyn am unrhyw 
reswm, heb ei gosbi. Fodd bynnag, os yw’r Gweithredwr yn peidio â masnachu am fwy na phum 
diwrnod mewn blwyddyn galendr, bydd yn wynebu dirwy o £125 y dydd, oni bai bod Cyngor 
Caerdydd wedi cytuno'n ysgrifenedig o flaen llaw. 

Cyfrifoldebau ac ymrwymiadau’r Gweithredwr

Bydd y Gweithredwr yn cadw enw’r safle: “Caffi’r Ardd Gudd” ar gyfer y busnes, fel nad yw’n annilysu 
arwyddion a deunydd marchnata’r parc.

Mae’r Gweithredwr yn gyfrifol am ddodrefnu’r Safle at ddibenion y Defnydd a Ganiateir. Bydd angen i 
Gyngor Caerdydd gymeradwyo'r cynlluniau a manylebau ar gyfer y dodrefnu yn ysgrifenedig o flaen 
llaw. 

Mae’r Gweithredwr yn gyfrifol am gyfnewid a chynnal yr eitemau a enwir yn Atodiad 7 – Rhestr 
Cyfrifoldebau Cynnal.

Y Gweithredwr sy’n gyfrifol am sicrhau bod y tai bach a nodir yn Atodiad 1b – cynllun llawr a 
thirwedd mewn cyflwr glân a hylan y mae'r Cyngor yn fodlon arno drwy gadw at drefn reoli a bennir 
o flaen llaw gan Gyngor Caerdydd. Bydd rhaid i’r drefn reoli gynnwys arddangos taflenni gwirio a 
arwyddir gan staff.  Bydd rhaid i’r Gweithredwr gyflenwi ac ailgyflenwi pob deunydd a ddaw i ben.
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Bydd y Gweithredwr yn cynnal yr uned GreasePak yn y Safle mewn cyflwr gweithio da er mwyn 
cydymffurfio ag argymhellion y gwneuthurwr ynghylch tanc trin draeniau budr y safle ac amodau’r 
drwydded ddraeniau a gyhoeddwyd gan Gyfoeth Naturiol Cymru. Mae copi o’r drwydded yn Atodiad 
4 – trwydded draeniau ac mae’r Gweithredwr yn gyfrifol dros ymgyfarwyddo â’r gofynion a hyfforddi 
ei staff yn ôl yr angen er mwyn sicrhau cydymffurfiaeth. 

Bydd y Gweithredwr yn talu am y gwasanaeth nwy a thrydan yn y Safle pan mae’r Cyngor yn 
hawlio’r tâl.  Bydd y Cyngor yn cynnig y gwasanaeth ac yn cyflenwi’r Gweithredwr yn ôl ffigyrau’r is-
fesurydd yn y Safle.

Bydd y Gweithredwr yn talu Tâl Gwasanaeth Blynyddol o £1,500 pan mae’r Cyngor yn ei hawlio, er 
mwyn talu am gost casglu sbwriel defnyddwyr y parc, gwagio’r biniau a chasglu gwastraff/ailgylchu 
o’r Caffi. Ni fydd modd i'r Gweithredwr ddefnyddio cwmni rheoli gwastraff o’i ddewis, er mwyn 
cyfyngu ar draffig yn y parc. 

Bydd y Gweithredwr yn gyfrifol am gasglu sbwriel ei gwsmeriaid o amgylch y Safle er mwyn sicrhau 
safon uchel o ran delwedd ac amgylchedd Parc Bute. Dylid gweini bwyd heb becyn pan fo hynny’n
bosibl er mwyn cyfyngu ar faint o sbwriel sydd.

Bydd rhaid i’r Gweithredwr gydymffurfio â Deddf Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith 1974.

Bydd y Gweithredwr yn gyfrifol am gynnal cytundeb rheoli pla ar gyfer y Safle.

Bydd rhaid archwilio’r offer tân yn flynyddol a chadw cofnodion addas

Bydd rhaid i’r Gweithredwr wneud asesiad risg a threfnu i’w offer gael ei archwilio’n rheolaidd mewn 
perthynas â Legionella, yn unol â chanllaw’r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch. Bydd rhaid 
iddo gadw cofnodion addas er mwyn dangos ei fod yn cydymffurfio, a bydd rhaid i’r rhain fod ar gael 
er mwyn eu harchwilio ar gais y Cyngor.

Mae lle i eistedd y tu allan yn rhan o'r safle. Bydd y Gweithredwr yn defnyddio a chynnal ei ddodrefn 
awyr agored ei hun, a bydd angen i’r Cyngor gymeradwyo’r fanyleb o flaen llaw. Bydd man storio 
diogel yng nghwrt mewnol y Safle ar gyfer dodrefn y tu allan a roddir dan glo dros y nos. 
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Bydd y Gweithredwr yn gyfrifol am sicrhau bod ganddo Yswiriant Cynnwys, Yswiriant Atebolrwydd 
Cyhoeddus ac Yswiriant Atebolrwydd Cyflogwyr.

Bydd rhaid i’r Gweithredwr gyrraedd safon hylendid bwyd o 3 allan o 5 o leiaf neu bydd yn derbyn 
hysbysiad ac yn colli ei brydles.  Mae’r Cyngor yn disgwyl y bydd yn cyrraedd safon 5 allan o 5 er mwyn 
cyd-fynd â’r safonau uchel sydd bellach yn gysylltiedig â Pharc Bute. Os yw’n derbyn sgôr o 3 neu 4, 
bydd y Cyngor yn disgwyl iddo roi cynllun gweithredu ar waith er mwyn codi’r sgôr i 5 o fewn 6 mis.

Bydd y Gweithredwr yn creu, monitro a rheoli tudalen Trip Advisor ar gyfer y Safle er mwyn cynnig 
gwasanaeth cwsmeriaid da a chyrraedd y safonau uchel sy’n gysylltiedig â Pharc Bute. Trafodir adborth 
cwsmeriaid, gan gynnwys adborth drwy safleoedd cyfryngau cymdeithasol megis TripAdvisor, yn y 
cyfarfodydd perfformiad rheolaidd. 

Bydd y Gweithredwr yn ymdrechu i lanhau graffiti oddi ar y tu mewn a’r tu allan i’r Safle o fewn 24 awr o’i 
ddarganfod. Os nad yw’n bosib i’r Gweithredwr lanhau neu orchuddio'r graffiti, bydd rhaid iddo roi 
gwybod i'r Cyngor.

Bydd rhaid i’r Gweithredwr a'i Asiantau gydymffurfio â’r cod ymddygiad gyrwyr ym Mharc Bute (sydd ar 
gael yn www.bute-park.com), a bydd rhaid i gerbydau dosbarthu fynd ar hyd y llwybr sydd wedi ei nodi ar 
yr arwyddion ar y bont mynediad cerbydau. Os yw'r Gweithredwr neu ei Asiantau'n torri amodau'r cod 
ymddygiad yn ddifrifol, mae'n bosib y bydd y Gweithredwr yn derbyn dirwy o £50 am bob achos a 
gofnodir.  Mae manylion llwybr cerbydau gwasanaeth a man parcio ar gyfer 1 cerbyd staff yn Atodiad 2 –
llwybr, mannau llwytho a pharcio cerbydau danfon. ( ( ( ( Ar gael drwy gais)).

Bydd y Gweithredwr yn sicrhau nad yw cerbydau staff nac asiantau’n parcio am gyfnod hirach nag awr yn 
nhir gerllaw’r Safle er mwyn sicrhau nad ydynt yn tynnu oddi ar harddwch naturiol a chymeriad y parc.

Rheolir mynediad cerbydau i Barc Bute gan system reoli â physt. Mae cyfarwyddiadau ar gyfer 
defnyddio’r system yn Atodiad 3 – Canllaw Defnyddwyr ar gyfer y System (Ar gael drwy gais). Reoli 
â Physt ac mae arwyddion diogelwch a cholofnau dangos goleuadau traffig ar y safle. Y Gweithredwr 
fydd yn gyfrifol am sicrhau bod ei staff ac asiantau yn cael cyfarwyddyd o ran defnyddio'r system yn 
ddiogel. Nid fydd y Cyngor yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb dros gamddefnyddio’r system yn arwain at 
ddifrodi cerbyd.

Bydd y Gweithredwr yn dychwelyd pob cerdyn mynediad, ffob ac allwedd ar ddiwedd y brydles, ac mae'n 
bosibl y caiff anfoneb am gostau eu cyfnewid yn ystod cyfnod y brydles.
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Bydd y Gweithredwr yn gosod ac yn cynnal gwasanaeth larwm tresbaswyr a thân yn y Safle a bydd yn 
gyfrifol am fynd i’r safle pan fo'r larwm yn canu'r 'tu allan i oriau gwaith'. Bydd y Gweithredwr yn rhoi 
gwybod i’r Cyngor unrhyw bryd mae’r larwm yn canu.

Bydd y Gweithredwr yn gyfrifol am anfonebu’r cwsmeriaid arlwyo’n uniongyrchol. 

Bydd rhaid i’r Gweithredwr sicrhau clirio pob bwffe yn brydlon a dim hwyrach na 8am y diwrnod 
canlynol er mwyn gallu parhau i ddefnyddio’r lleoliad.

Cyfyngiadau ar y Gweithredwr

Ni chaniateir gwerthu na defnyddio unrhyw gynnyrch tybaco yn y Safle. 

Ni chaniateir gwerthu nac yfed alcohol yn y Safle oni bai y ceir caniatâd ysgrifenedig o flaen llaw gan y 
Cyngor ac y gweithredir trwydded briodol.

Ac eithrio’r busnes sy’n gweithredu yn y Safle, ni chaniateir hysbysebu masnachol yn y safle, oni bai y 
gwneir hynny gyda chaniatâd blaenorol y Cyngor. Tynnir hysbysebion heb ganiatâd o’r safle.

Dim ond o fewn 10 medr o’r Safle y bydd y Gweithredwr yn masnachu. Os yw'r Gweithredwr am 
fasnachu mewn lleoliadau eraill yn y parc, bydd rhaid iddo gael trwydded ar wahân. Yr eithriad i’r rheol 
hon yw os yw’r Gweithredwr wedi derbyn cytundeb gan drefnydd digwyddiad a’i fod yn masnachu o 
fewn ffiniau’r digwyddiad. 

Ni fydd y Gweithredwr na’i Asiantau yn cael parcio yn y Safle drwy’r dydd. Caniateir cerbydau yn y 
Safle er mwyn dosbarthu a llwytho, ac ni ddylent achosi perygl i ddefnyddwyr y parc nac achosi difrod i 
ddeunyddiau’r parc.

Cyfrifoldebau y Cyngor

Bydd y Cyngor yn rhannu'r risg o law, a all effeithio’n negyddol ar nifer yr ymwelwyr â’r parc, gyda’r 
Gweithredwr. Bydd y Cyngor yn ad-dalu’r gost o rent dyddiol pro rata ar gyfer pob diwrnod pan fo 
cwymp o fwy na 10mm o law wedi ei gofnodi yng ngorsaf dywydd Parc Bute rhwng 09:00 a 21:00. Ad-
delir symiau tri chwarter y flwyddyn yn ystod y pedwerydd chwarter. 

Bydd y Cyngor yn hwyluso ceisiadau archebu sy'n gysylltiedig â mannau cyfarfod mewnol yng 
Nghanolfan Addysg Parc Bute yn ôl y prosesau sydd eisoes mewn lle. 

Bydd y Cyngor yn darparu Yswiriant Adeiladau. 
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Bydd y Cyngor yn trefnu ac yn talu costau cynnal y gwaith triniaeth fiolegol o dan y Safle yn unol ag 
argymhellion y gwneuthurwr.

Bydd y Cyngor yn trefnu ac yn talu costau cynnal y gwaith triniaeth fiolegol o dan y Safle yn unol ag 
argymhellion y gwneuthurwr.

Mae’r Cyngor yn ymrwymo i reoli hyn mewn ffordd sy’n tarfu cyn lleied â phosib ar y Gweithredwr a'i 
gwsmeriaid. Bydd y Cyngor yn trefnu'r gwaith cynnal a chadw ar gyfer systemau ac offer a nodir yn 
Atodiad 7 ac yn talu amdano . 

Bydd y Cyngor yn glanhau graffiti oddi ar y tu allan i’r Safle gan ddefnyddio staff/contractwyr y Cyngor 
os yw ymdrechion rhesymol y Gwneuthurwr i lanhau’r graffiti’n methu.

Bydd y Cyngor yn cynnwys busnes y Gweithredwr yn ei weithgareddau marchnata ar gyfer Parc Bute. 
Pan fo cost i’r Cyngor yn sgil hyn, mae’r Cyngor yn cadw’r hawl i wrth-anfonebu’r Gwneuthurwr am ei 
gyfran o’r costau. Rhennir y costau ar sail pro rata ac fe’u hysbysir a chytunir arnynt mewn egwyddor 
cyn yr ymrwymiad.

Bydd y Cyngor yn cynnig 2 le parcio am ddim ar gyfer y Gweithredwr a’i staff ym maes parcio Gerddi 
Sophia. Bydd rhaid dangos trwyddedau parcio dilys a roddir gan y Cyngor ar bob adeg, neu bydd 
rheolau arferol y maes parcio’n berthnasol, fel yr hysbysir.

Cyfarfodydd Perfformiad

Bydd y Gweithredwr yn rhyddhau o leiaf un uwch aelod o staff i fynd i gyfarfod yn swyddogol â’r Cyngor 
yn chwarterol er mwyn trafod perfformiad. Bydd yr agenda arferol yn cynnwys yr eitemau canlynol: prif 
newyddion gan y partïon (yn cynnwys digwyddiadau sydd ar y gorwel), perfformiad y busnes (yn 
cynnwys tueddiadau ariannol ac effaith y tywydd), materion cynnal a chadw, a chydweithredu â 
gofynion statudol, adborth cwsmeriaid, marchnata ac unrhyw fater arall. Bydd angen i’r aelod (au) o 
staff sy’n dod i’r cyfarfod feddu ar wybodaeth am weithrediadau’r busnes o ddydd i ddydd a 
chyfrifoldebau gwneud penderfyniadau, gan gynnwys rhai â goblygiadau ariannol.  
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Cyfnod Rhybudd

Bydd y Gweithredwr yn rhoi dim llai na 6 mis o rybudd i'r Cyngor os yw am ddod â'r brydles i derfyn, o 
fewn cyfnod y brydles. 

Bydd rhaid i’r Gweithredwr dalu rhent llawn am y cyfnod rhybudd hyd yn oed os yw'n dewis gadael y 
Safle cyn diwedd y cyfnod, oni bai bod y Cyngor yn cytuno'n groes i hynny yn ysgrifenedig.

Adfer costau

Mae’r Cyngor yn cadw’r hawl i adfer unrhyw gostau gan y Gweithredwr sy’n codi yn sgil ei 
weithrediadau neu ddiffyg gweithredu yn unol â thelerau'r brydles.

Bydd y brydles yn cynnwys unrhyw delerau ac amodau eraill y mae cyfreithwyr y Cyngor yn eu 
hystyried yn angenrheidiol a rhoddir y brydles lawn i'r cynigydd llwyddiannus.

Cyflwyno cynnig

Mae’n rhaid gwneud cynigion ar gyfer hawliau arlwyo yng Nghaffi’r Ardd Gudd ar y "Ffurflen Gynnig” a 
bydd rhaid i ni ei derbyn erbyn hanner dydd, Dydd Llun 6 Tachwedd 2017.

Bydd gofyn i bartïon â diddordeb gwblhau a chyflwyno’r canlynol:

Ffurflen Gynnig wedi ei chwblhau

Geirda banc (ar bapur llythyr y banc, yn tystio perthynas o ddwy flynedd o leiaf gyda'r banc ac yn 
cadarnhau bod unrhyw fuddsoddiad i'r busnes ar gael a bod y cyfrif banc wedi ei gynnal yn foddhaol).
2 x eirda gan ganolwr (dylai’r canolwyr roi eu manylion cyswllt, dweud sut y maen nhw’n adnabod yr 
ymgeisydd a pham y maen nhw'n credu y byddai’n berson addas i gynnal y busnes a gynigir. Y canllaw 
ar gyfer cyfrif geiriau yw 100 – 200 gair. Dylai’r canolwyr wybod am y cynllun busnes/gweithredu ac ni 
chânt fod yn berthynas i’r ymgeisydd).

Datganiad bwriad/gweledigaeth fusnes (hyd at 500 gair)

Cynllun Busnes a Gweithredu (cyhyd ag y dewisa’r cynigydd)

Adroddiad credid er enghraifft ‘Experian’

Gwerthusir y datganiadau o ddiddordeb a rhoddir y brydles ar sail y meini prawf a nodir isod:

Sylwer: Bydd y cynigion yn colli pwyntiau ac mae’n bosib y’u diystyrir os oes gwybodaeth ar goll o’r 
cais. 



YR ADRAN YSTADAU
STRATEGOL

www.eiddocyngorcaerdydd.com 13131313

Maen prawf Pwysoliad
Cynnig rhent
Gosodir y cynigion mewn trefn a rhoddir sgorau perthnasol id dynt yn ôl pa mor fanteisiol yn ariannol
ydynt i Gyngor Caerdydd. Ystyrir y ffigwr rhent blynyddol ac unrhyw drefniant rhannu elw a gynigir
wrth sgorio’r cynigion.
Ystyrir y canllaw cynnig rhent blynyddol o £22 mil ac ni fydd m odd i gynigion am yr union swm neu
gynigion is na'r swm hwn sgorio’n uwch na 30 pwynt.
[Lleiaf manteisiol – 0 pwynt, Mwyaf manteisiol = 40 pwynt]

30%

Datganiad Bwriad
Rhoddir sgôr allan o 20 yn ôl safon y cynnig. Ystyrir y pwyntia u canlynol:
Pwynt gwerthu unigryw’r busnes
Pa mor dda mae’r busnes yn cyd-fynd â safonau a gwerthoedd Par c Bute, fel un o 5 atyniad ymwelwyr
mwyaf poblogaidd Caerdydd. Bydd y cynigion yn sgorio orau os ydynt yn cyd-fynd â safon uchel Parc
Bute a “delwedd ac awyrgylch” y parc o ran pethau megis: gardd wriaeth, tirlun deniadol a safonau
amgylcheddol uchel.

Cynigion gwerth ychwanegol (e.e. cynigion i gwsmeriaid rhe olaidd, gweithgareddau/offer ar gael i
gwsmeriaid, cynigion arbennig neu dymhorol, arloesedd).

Grym gweledigaeth/gwerth y brand.

10%

Cynllun Busnes a Gweithredu
Rhoddir sgôr allan o 30 yn ôl safon y cynllun. Ystyrir y pwynti au canlynol:

Y manylion a roddir.

Pa mor realistig yw rhagfynegon ariannol y costau gweithred u a refeniw.

Lefel y buddsoddiad i’r busnes.

Pa mor dda mae’r cynllun yn ymateb i’r wybodaeth sydd ar gael y n y pecyn hwn ynghylch yr amodau
masnachu ym Mharc Bute, e.e. ffigyrau nifer yr ymwelwyr, y ty wydd, proffiliau’r ymwelwyr, cyfnodau
galw uchel, goblygiadau’r tymhorau ac oriau agor newidiol y parc. Manylion unrhyw gynigion “gwerth
ychwanegol”.

Y strwythur staff a gynigir, rheoli staff, rota sy'n adlewyr chu’r tymhorau, hyfforddiant staff, polisi cyfle
cyfartal.

Enghreifftiau o fwydlenni (dylid rhoi bwydlen y caffi cyhoe ddus a bwydlen dewisiadau bwffe’r
gwasanaeth arlwyo ar wahân) a pholisïau rheoli bwyd a hylend id.

Strategaeth brand a marchnata.

30%

Geirda Canolwyr 10%
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Rwyf i/Rydym ni ................................................. wedi darllen amodau’r gwerthiant a atodir ac rydym drwy 
hynny’n

cynnig, yn amodol ar gontract, rent o:

£ ............................................................................................................. (punnoedd)

................................................................................................................. (ceiniogau)

(£                               :                c)   y flwyddyn ac eithrio TAW 

Rwyf i / Rydym ni’n deall ein bod yn cyflwyno’r cynnig hwn ac yn talu amdano ein hunain ac nid oes yn 
rhaid i'r Cyngor dderbyn unrhyw gynnig.

Rwyf i / Rydym ni’n datgan nad ydym yn rhan o unrhyw gynllun neu gytundeb a wnelo â’r canlynol:

Rwyf i / Rydym ni’n hysbysu unrhyw berson arall am swm ein cynnig; a/neu

Rwyf i / Rydym ni wedi cloi swm unrhyw gynnig yn unol â threfniant pennu pris.

Rwyf i / Rydym ni’n derbyn bod gan y Cyngor hawl i ganslo’r contract ac adennill gennym unrhyw golled 
sy’n deillio o ganslad os canfyddir y bu unrhyw weithredu llwgr neu dwyllodrus neu hepgoriad a arweiniodd 
at y Cyngor yn cytuno i’r contract.

Rwyf i / Rydym ni'n cytuno os, cyn derbyn y cynnig hwn, fod unrhyw amheuaeth ynghylch swm y cynnig 
hwn, cawn gyfle i gadarnhau swm y cynnig neu dynnu’r cynnig yn ôl.

Rwyf i / Rydym ni’n cytuno os ychwanegwn unrhyw amodau i’r cynnig neu os gwneir unrhyw addasiadau 
anawdurdodedig i'r manylion, na fyddant yn effeithio ar y testun gwreiddiol, ond gallai’r cynnig gael ei 
wrthod yn eu sgîl.

Rwyf i / Rydym ni’n cytuno y bydd y cynnig ar agor i’w dderbyn gan y Cyngor ac na chaiff ei dynnu’n ôl 
gennym am 28 diwrnod o’r dyddiad diwethaf a bennwyd i gynigion gyrraedd nac unrhyw estyniad o hynny a 
hysbysir.

Rwyf i / Rydym ni’n ardystio bod hwn yn gynnig gwir.

Nid yw hwn yn gynnig rhwymol a cheidw’r Cyngor yr hawl i beidio â derbyn unrhyw gynnig a ddaw i law 



Rhaid i bob cynnig gyrraedd erbyn hanner dydd ar Dy ydd Llun 6 Tachwedd  2017

NI DDYLAI’R FFURFLEN HON GAEL EI DATOD A DYLID DYCH WELYD Y DDOGFEN YN GYFAN YN YR AMLEN I

Gwybodaeth Gefndirol 

Ffôn

Llofnod

Enw

Dyddiad

Enw’r Tyst

Llofnod y Tyst

Dyddiad

Manylion Llawn y Defnydd a Gynigir

Enw a Chyfeiriad Cyfreithiwr

Gwybodaeth ategol arall 
(Cynllun Busnes ac ati)

Lle mae’r Cynigydd yn “gorff” neu’n “gymdeithas” go rfforaethol, dylai ysgrifennydd y cwmni neu gyfarwy ddwr awdurdodedig 
“neu ymddiriedolwr” lofnodi. Mewn achos partneriaet h, dylai partner lofnodi. Yn achos unigolyn dylai’r  perchennog lofnodi. 

Swyddog Cymorth Rheoli, Ystadau Strategol, Cwrt 6, Neuadd y Sir, Caerdydd, CF10 4UW

Gwybodaeth gefndir
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Am fwy o wybodaeth a phecyn gwybodaeth, sy’n cynnwys y Ffurflen Gynnig, dylid cysylltu â:

Michael Williams, Ystadau Strategol, Neuadd Y Sir, Caerdydd, CF10 4UW.  Ffôn: (029) 2087 3296  
a mwilliams@caerdydd.gov.uk

Er mwyn derbyn y ddogfen hon yn Gymraeg, dylid e-bostio:
valuation@caerdydd.gov.uk

Hefyd, mae gwybodaeth yn ein gwefan: http://www.eiddocyngorcaerdydd.com

Ymwadiad

Rhoddir y wybodaeth uchod a’r wybodaeth yn y ddogfen hon fel amlinelliad cyffredinol ar gyfer y 
partïon â diddordeb ac nid yw’n rhan o gynnig na chytundeb.

Bydd pob person yn ymweld â’r eiddo ar ei gyfrifoldeb ei hun, ac ni dderbynia'r Cyngor unrhyw 
gyfrifoldeb am golled, difrod nac anaf pa ffordd bynnag y’u hachosir.

Rhoddir pob disgrifiad, dimensiwn, llun a.y.b yn y ddogfen hon wedi trafodaethau â Swyddogion y 
Cyngor er gwybodaeth, heb unrhyw gyfrifoldeb, ac ni ddylai'r partïon â diddordeb ddibynnu arnyn 
nhw fel datganiadau neu sylwadau o ffaith; yn hytrach, bydd rhaid iddynt sicrhau eu bod yn fodlon 
ar y wybodaeth drwy archwilio neu drwy ddull arall.

Mae’r Cyngor yn cadw’r hawl i beidio â derbyn unrhyw ddatganiad o ddiddordeb y mae’n ei dderbyn 
ac nid yw’n ymrwymo ei hun i dderbyn y cynnig ariannol uchaf.

Anogir darpar denantiaid i wneud eu hymholiadau eu hunain ynghylch unrhyw ofynion cynllunio 
angenrheidiol ar gyfer y defnydd a fwriadant.
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Caffir’ Ardd Gudd. Cynllun lleoliad

Caffi safle
o fewn adeilad
Canolfan Addysg
Parc Bute

Atodiad 1a
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Atodiad 1b

Llawr a chynllunio tirwedd

Y safle

Toiledau tenantiaid wedi unig rwymedigaeth
i lanhau a defnyddiau traul ar gyfer darparu

Mannau allanol y tenantiaid yn gyfrifol am 
h.y. sbwriel pigo, glanhau, chwynnu ac 
arfogi i sicrhau safonau uchel o ran 
cyflwyniad yn cael eu cynnal.

Cyfrifoldeb cynnal a chadw systemau, offer, gosodion a 
ffitiadau ac ati eu rhestru ar wahân yn Atodiad 7.
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Atodiad 7 – Atodlen Cyfrifoldebau Cynnal a Chadw Caf fi’r Ardd Gudd

Bydd yr eitemau a restrir isod yn cael eu hamnewid yn ôl yr angen onid y gwnaed 
cytundeb o flaen llaw rhwng y partïon.


