ZAPYTANIE OFERTOWE
dotyczące wyłączności obsługi w zakresie handlu i gastronomii
podczas imprezy: FESTIWAL KULTURY POLSKIEJ I ŻYDOWSKIEJ „XVI ŚWIĘTO CIULIMUCZULENTU” LELOWSKIE SPOTKANIA KULTUR
data imprezy: 18.08.- 19.08.2018 r.
miejsce imprezy: STADION SPORTOWY W LELOWIE PRZY ULICY SPORTOWEJ

Oferta powinna uwzględniać miejsca dla konsumentów (min. 800 miejsc siedzących- stoliki,
ławki, parasole). Firmy przystępujące do konkursu zobowiązują się do zachowania czystości na
obszarze przeznaczonym do konsumpcji. Oferent zabezpiecza we własnym zakresie: agregat
prądotwórczy dla potrzeb handlu i gastronomii, sprzęt gaśniczy oraz inny niezbędny sprzęt i
środki potrzebne do wystawienia i funkcjonowania stoiska.
Oferent zobowiązany jest także do przygotowania 150 porcji darmowych ciepłych posiłków ze
swojej oferty, dla artystów i obsługi, na które zostaną wydane talony opatrzone pieczątką
Organizatora.
Oferty należy składać osobiście w Gminnym Ośrodku Kultury w Lelowie, ul. Szczekocińska 31,
42-235 Lelów w biurze lub pocztą (UWAGA: decyduje data wpływu do Organizatora!)
Oferty przyjmowane będą do dnia 21.02.2018 r. do godziny 11.00.
Wyniki konkursu zostaną podane na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury w Lelowie
www.goklelow.pl
Szczegółowych informacji udziela:
Ewa Molenda- Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, tel. 663-442-881
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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAPYTANIA OFERTOWEGO
na: WYŁĄCZNOŚĆ OBSŁUGI W ZAKRESIE HANDLU I GASTRONOMII PODCZAS FESTIWALU
KULTURY POLSKIEJ I ŻYDOWSKIEJ „XVI ŚWIĘTO CIULIMU- CZULENTU” LELOWSKIE
SPOTKANIA KULTUR w dniach 18.08.- 19.08.2018 r. na terenie STADIONU SPORTOWEGO PRZY
ULICY SPORTOWEJ
I.

Organizator:

Gminny Ośrodek Kultury w Lelowie
ul. Szczekocińska 31
42-235 Lelów
NIP: 949-17-74-068
II.

REGON 000781351

Opis przedmiotu zamówienia

1. Na przedmiot zamówienia składa się zapewnienie obsługi w zakresie handlu i gastronomii
podczas Festiwalu Kultury Polskiej i Żydowskiej „XVI Święto Ciulimu- Czulentu” Lelowskie
Spotkania Kultur w 2018 r.
sobota-

18 sierpień 2018 r. w godzinach 12:00- 02:00

niedziela-

19 sierpień 2018 r. w godzinach 09:00- 22:00

2. Zakres zamówienia
Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia do obsługi Festiwalu Kultury Polskiej i Żydowskiej
„XVI Święto Ciulimu- Czulentu” Lelowskie Spotkania Kultur organizowany w dniach 18.08.19.08.2018 r., który musi zapewnić Oferent obejmuje:



Potrawy z grilla, rożna
Stanowiska z piwem i napojami chłodzącymi (zgodnie z Ustawą z dn. 26.10.1982 r. o
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi j.t. Dz.U. 2012 nr 0 poz.
1356)

W ilości wystarczającej do obsługi ok. 8000 uczestników imprezy w powyższym terminie.
Wystarczającą ilość miejsc siedzących ze stołami, ławkami i parasolami- minimum na 800 osób.
Oferent zobowiązany jest także do przygotowania 150 porcji darmowych ciepłych posiłków ze
swojej oferty, dla artystów i obsługi, na które zostaną wydane talony opatrzone pieczątką
Organizatora.
3. Organizator zastrzega sobie prawo wyłączności po stronie Gminnego Ośrodka Kultury do:






potraw regionalnych i żydowskich: ciulim, czulent, gęsie pipki, gęsi pipek,
cymes, raki, ciasta, chleb własnego wypieku, chleb – tatarczuch, ser kozi,
oscypki, gęsie szyje, smalec gęsi, kugel z sosem grzybowym, humus, falafel,
kawior żydowski, siekana baranina w bułce, wołowina, marchwiak, kompot z
suszu, maca, chałka, karp i pstrąg po żydowsku
stoiska z tradycyjnymi potrawami z dziczyzny „Myśliwskie smaki”
stoiska z tradycyjnymi potrawami z gęsi i kaczki
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stoiska chleb ze smalcem
podpłomyki i rolada szpinakowa z pieca chlebowego, kluski z kapustą i
gulaszem,
stoiska z fast food
stoiska z goframi, sorbetami, żelkami, krówkami, cukierkami, naleśnikami,
watą cukrową, popcornem, orzeszkami, kukurydzą itp.
stoiska z chałwą grecką
stoiska z ciastami, kawą, herbatą
stoiska z miodem
stoiska z sokami
stoiska z lodami z automatu i gałkowymi
stoiska z napojami alkoholowymi regionalnymi firmy „Toorank”
sprzedawanymi na kieliszki i butelki o zawartości alkoholu powyżej 18%
(koncesja typu „C”)
stoiska z napojami alkoholowymi firmy „Nisskosher” sprzedawanymi na
kieliszki i butelki o zawartości alkoholu powyżej 18% (koncesja typu „C”)
stoiska z piwem niepasteryzowanym warzonym metodą tradycyjną różne
smaki Browar „EDI”, „KOREB” i „JAN”
stoiska z kwasem chlebowym, „miedowuchy” napoju fermentacyjnego
piwnego z dodatkiem soków owocowych z zawartością alkoholu 5,5- 7 %
stoiska z artykułami: artystycznymi i rękodzielniczymi (ceramika, biżuteria
ręcznie robiona, haft, filc, kamienie szlachetne, biżuteria, wiklina, rękodzieło
artystyczne, sutasz, decoupage, obrazy, kompozycje z suszonych kwiatów,
pamiątki, książki, stoiska promocyjne)
stoiska z zabawkami
obsługa lunaparku

4. Organizator ustala opłatę za wyłączność obsługi w zakresie handlu i gastronomii podczas
w/w imprezy na minimalną kwotę wyjściową 12.000 zł brutto za dwa dni imprezy.
5. Po stronie Oferenta leży uzyskanie zgody Stacji Epidemiologicznej na sprzedaż i działalność
gastronomiczną oraz wszystkich innych wymaganych zaświadczeń i pozwoleń.
6. Oferent zobowiązany jest do rozstawienia stoiska zgodnie z wytycznymi Organizatora.
7. Oferent zobowiązuje się do obsługi punktów gastronomicznych podczas w/w imprezy w
czasie jej trwania oraz do bieżącego utrzymania czystości w granicach swojego obszaru w czasie
i po imprezie.
8. Oferent rozlicza transakcję z Organizatorem w PLN.
III.

Warunki udziału Oferenta w postępowaniu ofertowym

1. Na wyłączność obsługi w zakresie handlu i gastronomii podczas Festiwalu Kultury Polskiej i
Żydowskiej „XVI Święto Ciulimu- Czulentu” Lelowskie Spotkania Kultur mogą ubiegać się
Oferenci, którzy:
a) złożą ofertę (Formularz Ofertowy zał. nr 1 do zapytania ofertowego) zgodną z podanym
zamówieniem i specyfikacją istotnych warunków oraz zadeklarują kwotę za wyłączność
obsługi w zakresie handlu i gastronomii, która nie będzie niższa niż minimalna kwota
wyjściowa ustalona przez Organizatora,
b) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
c) wykonali inne usługi polegające na obsłudze gastronomicznej dużych imprez
plenerowych, minimum 5 przykładów takich przedsięwzięć w ciągu dwóch ubiegłych lat
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( w celu spełnienia tego warunku, Oferent przedstawi wykaz wykonywanych usług wraz
z nazwą zamawiającego, datą i miejscem wykonania- załącznik nr 2 do zapytania
ofertowego wraz z referencjami),
d) Oferent ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania
poprzez złożenie pisemnego powiadomienia z dopiskiem na kopercie „Rezygnacja”.
Oferty wycofane nie będą odczytywane,
e) Oferent musi przedstawić zdjęcia stoisk, które wystawia podczas imprez plenerowych
obsługiwanych przez jego firmę.
2. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych w podziale na zadania. W wyniku zapytania
ofertowego zostanie wybrany tylko 1 Oferent.
IV.

Sposób oceny ofert

Oferent zobowiązany jest do podania kwoty, jaką może zapłacić za uzyskanie wyłączności
obsługi w zakresie handlu i gastronomii. Cenę należy podawać w polskich złotych, z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Złożone oferty zostaną ocenione zgodnie z następującymi kryteriami:
a) cena
b) doświadczenie w obsłudze dużych imprez plenerowych, referencje, wiarygodność
c) walory estetyczne stoisk z imprez obsługiwanych przez Oferenta- zdjęcia
W przypadku wątpliwości co do złożonych ofert, Organizator zastrzega sobie prawo do
przeprowadzenia dodatkowych rozmów/negocjacji w celu wyjaśnienia zapisów w formularzu
ofertowym.
V.

Informacje dotyczące wypełnienia formularza ofertowego

1. Oferent powinien zapoznać się z całością niniejszej dokumentacji.
2. Oferent składa tylko jedną ofertę zgodnie ze wszystkimi wymogami.
3. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z dostarczeniem formularza ofertowego.
4. Formularz musi być sporządzony czytelnie, drukowanymi literami, w języku polskim oraz
podpisany przez osobę reprezentującą Oferenta.
5. W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika Oferenta, do formularza powinno
zostać załączone upoważnienie do reprezentowania.
6. Oferta musi być złożona w zamkniętym opakowaniu lub kopercie oraz zabezpieczona w
sposób gwarantujący poufność jej treści. Koperta musi być zaadresowana w następujący sposób:
GMINNY OŚRODEK KULTURY
UL. SZCZEKOCIŃSKA 31
42-235 LELÓW
z dopiskiem: OFERTA NA WYŁĄCZNOŚĆ OBSŁUGI W ZAKRESIE HANDLU I GASTRONOMII
PODCZAS „XVI ŚWIĘTA CIULIMU- CZULENTU” 2018 r.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do odstąpienia od wyboru Oferenta bez podania
przyczyny. Jeśli zajdzie taka konieczność Organizator może ogłosić kolejne zapytanie ofertowe.
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Jeżeli żadna z ofert nie będzie spełniała oczekiwań Organizatora, zastrzega on sobie możliwość
zawarcia umowy z dowolnie wybranym przez siebie podmiotem.

VI.

Składanie i otwieranie ofert

1. Oferty należy składać w siedzibie Organizatora w dniach od poniedziałku do piątku w
godzinach 7.30- 15.30
2. Termin składania ofert upływa dnia 21.02.2018 r. do godziny 11.00. Oferty otrzymane po
tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania.
3. Wyboru oferty dokona komisja powołana przez Organizatora.
4. Otwarcie ofert odbędzie się 21.02.2018 roku o godzinie 11.30 w siedzibie Organizatora.
Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany bez udziału Oferentów. O wynikach
postępowania Oferenci zostaną powiadomieni pisemnie pocztą oraz informacja zostanie
zamieszczona na stronie internetowej www.goklelow.pl
VII.

Planowany termin zawarcia umowy, istotne warunki umowy

1. Organizator przewiduje zawrzeć umowę z Oferentem, który złożył najkorzystniejsza ofertę
do dnia 01. 03. 2018 r.
2. Zawarcie umowy nastąpi według wzoru umowy Organizatora.
3. Organizator pisemnie powiadomi Oferenta o wyborze jego oferty, miejscu i terminie
podpisania umowy.
4. Organizator dopuszcza możliwość
korespondencyjnej.

podpisania umowy z

Oferentem

w formie

Zapoznałem/łam się i akceptuję

……………………………………………………………………………..
(data i podpis Oferenta)
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Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY
na wyłączność obsługi w zakresie handlu i gastronomii
Festiwalu Kultury Polskiej i Żydowskiej „XVI Święto Ciulimu- Czulentu”
Lelowskie Spotkania Kultur
DANE WYKONAWCY
NAZWA/ IMIĘ, NAZWISKO

SIEDZIBA/ADRES

NIP/REGON
TEL./FAX
E-MAIL
STRONA WWW
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I.
Lp.

Oświadczam, że zobowiązuję się zapewnić obsługę imprezy w następującym
zakresie:
Rodzaj stoiska

Oferowany asortyment

Ilość
stoisk

Cena 100 g/
Pojemność

1.

Potrawy z grilla/ rożna

…………………………………………………..
…………………………………………………..
…………………………………………………..
…………………………………………………..
…………………………………………………..
…………………………………………………..
…………………………………………………..

2.

Napoje chłodzące

…………………………………………………..
…………………………………………………..
…………………………………………………..
…………………………………………………..
…………………………………………………..

3.

Miejsca siedzące

……………………….………………….. szt. miejsc siedzących
………………..…………………….……….. szt. parasoli
……………….………………………….. szt. stołów biesiadnych

4.

Rollbary

……………………………………………. sztuk
Proponowana cena piwa……………….. o pojemności ……………..

Z tytułu uzyskania wyłączności na obsługę imprezy proponuję kwotę
Proponowana cena za piwo o poj.
……………………………………………………..
……….………………….………………………………. PLN brutto.
III.
Zobowiązuję się wpłacić 30 % kwoty określonej w pkt. II w terminie do dnia 30.04.2018 r.
oraz pozostałą cześć 70% kwoty do dnia 15.06.2018 r.
IV.
W terminie 14 dni roboczych od otrzymania informacji o wyborze mojej oferty jako
najkorzystniejszej zobowiązuję się dostarczyć zaświadczenie Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego dotyczącego wyrażenia zgody na zorganizowanie stoisk
gastronomicznych określonych w pkt. I, a w terminie 20 dni od podpisania umowy pozwolenie
na sprzedaż alkoholu podczas imprezy.
V.
Uważam się za związanego umową od dnia 01.03.2018 r.
VI.
Do formularza załączam Zgodny ze stanem faktycznym wyciąg z KRS /ewidencji
działalności gospodarczej
VII.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wyłącznie na potrzeby
organizacji imprezy zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.
2002 Nr 101 poz. 926 z późn. zm.)
II.

…………………………………………………………………………
Data i podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania Oferenta
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Załącznik nr 2
WYKAZ USŁUG
L.p.

Przedmiot usługi

1.

GASTRONOMIA

2.

GASTRONOMIA

3.

GASTRONOMIA

4.

GASTRONOMIA

5.

GASTRONOMIA

Data i miejsce wykonania
usługi

Nazwa zamawiającego

Należy załączyć także referencje za wykonane usługi.

…………………………………………………………………………
Data i podpis Oferenta
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