Zaproszenie do składania ofert na obsługę gastronomiczną imprezy masowej pn. III Ogólnopolska
Biesiada Słowiańsko-Cygańska" w dniach 2-3 sierpień 2019 w Połczynie-Zdroju
I.

Organizator
Gmina Połczyn-Zdrój
Plac Wolności 3-4
78-320 Połczyn-Zdrój

II.

Przedmiot zamówienia:
Kompleksowa obsługa gastronomiczna imprezy masowej na zasadach uzgodnionych z
Organizatorem.
Termin realizacji zamówienia: 2-3 sierpnia 2019 r.
Miejsce realizacji zamówienia: Park Zdrojowy w Połczynie-Zdroju
Przewidywana liczba osób: 4000 osób

III.

Zakres obsługi:
Wykonawca wybrany na podstawie najkorzystniejszej oferty jest uprawniony do
zapewnienia obsługi gastronomicznej ww. imprezy w zakresie zadań:
- kompleksowe ustawienie, wygrodzenie, przygotowanie oraz obsługa gastronomiczna
imprezy w miejscu ściśle określonym przez Organizatora;
- sprzedaż piwa, w tym piwa z Browaru w Połczynie-Zdroju, wyłącznie w pojemnikach
jednorazowych plastikowych lub styropianowych;
- sprzedaż napoi bezalkoholowych (zimne, gorące);
- sprzedaż dań gorących m.in. grill, rożen, kuchnia połowa;
- sprzedaż dań typu fast food (kebaby, hamburgery, hot dogi itp.);
- zapewnienie min. 1000 miejsc siedzących przy stołach biesiadnych pod zadaszeniem
(namioty, parasole);
- zapewnienie rollbarów, punktów handlowych o sprawnej przepustowości
dostosowanej do charakteru imprezy masowej
- zagwarantowanie 150 darmowych porcji w dniach 2-3 sierpnia br dla Organizatora ( tj.
300 posiłków) -zestaw podstawowy: obiad dwudaniowy (z uwzględnieniem preferencji
wegańskich i wegetariańskich) lub zamiennie inny produkt konsumpcyjny o podobnej
wartości sprzedażowej.

IV.

Zobowiązania stron:
1. Wykonawca zobowiązany jest do:
- zapewnienia miejsc konsumpcyjnych dla min. 1000 osób (przy stołach biesiadnych
pod zadaszeniem),
- rozstawienie stoiska wyłącznie w miejscach wskazanych i uzgodnionych z
Organizatorem,
- obsługi stoisk gastronomicznych w czasie imprezy w godzinach jej trwania,
- bieżącego utrzymania czystości zajmowanego terenu, jak również uprzątnięcia go
po zakończonej imprezie,
- sprzedaży napojów wszelkiego typu wyłącznie w opakowaniach, kubkach, kuflach
plastikowych lub styropianowych,
- posiadania odpowiedniej ilości obsługi i sprzętu umożliwiającego sprawne
przygotowanie i podawanie posiłków (kuchnie, grille, przyczepy gastronomiczne,
chłodnie, punkty handlowe),
- posiadania podręcznego sprzętu gaśniczego ustawionego przy punktach
gastronomicznych,
- przestrzegania postanowień Organizatora w zakresie zapewnienia porządku i
bezpieczeństwa przebiegu imprezy oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych

2.

3.

- posiadanie aktualnego wymaganego pozwolenia na prowadzenie działalności oraz
zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
Organizator zobowiązany jest do:
- zapewnienia wyłączności na handel przez Wykonawcę na terenie imprezy w
zakresie określonym w punkcie II z wyłączeniem stoisk, o których mowa w punkcie
IV.3
- do udzielenia Wykonawcy pomocy w prowadzeniu działań reklamowych w dniach
odbywania się imprezy będącej przedmiotem niniejszej umowy;
- zapewnienia, w miejscu realizacji imprezy, dostawy prądu o uzgodnionej mocy oraz
obsługi elektryka podczas podłączania i odłączania stoisk jak i w trakcie trwania
imprezy;
Organizator jest uprawniony do umieszczenia w miejscu realizacji imprezy
następujących stoisk:
- stoiska promocyjne Gminy Połczyn-Zdój oraz innych gminnych instytucji i organizacji
- stoisk promocyjnych sponsorów imprezy
- stoisk gastronomii lekkiej tj.: wata cukrowa, lody, gofry, popcorn itp.
- stoisk Lokalnych Producentów Produktów Tradycyjnych
- innych stoisk handlowych, których nie dotyczy zakres ofertowy Wykonawcy

V.

Zwartość oferty
1. Formularz ofertowy „Kompleksowa obsługa gastronomiczna" z podaną ceną netto i
brutto za wynajem terenu,
2. Dokładny wykaz urządzeń oraz dokumentację fotograficzną wyglądu stoisk
gastronomicznych, ogródka piwnego,
3. Ofertę podstawowych dań
4. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
5. Oświadczenie, że Oferent posiada wszelkie zezwolenia właściwego Inspektora
Sanitarnego na prowadzenie działalności gastronomicznej na imprezach plenerowych
wraz z dołączoną kserokopią decyzji (zezwolenia),
6. Oświadczenie o niezaleganiu ze składkami ZUS oraz o niezleganiu z podatkami do US,
7. Referencja lub inne dokumenty potwierdzające wiarygodność oraz doświadczenie w
organizacji tego typu imprez wydanych przez organizatora lub instytucje organizujące
imprezy masowe,
8. Szczegółowe informacje dotyczące zapotrzebowania mocy poboru energii
elektrycznej.

VI.

Procedura wyboru
1. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. W wyniku zapytania ofertowego
wybrany zostanie tylko 1 Wykonawca;
2. Kryteria oceny ofert:
a) Cena za wystawienie stoiska - 80%
b) Referencje -1 0%
c) Ogólny wizerunek stoisk (zdjęcia) -10%
3. Termin składania ofert 15 lipiec 2019 r.
4. Miejsce składania ofert: Gmina Połczyn-Zdrój, Plac Wolności 3-4, 78-320 PołczynZdrój.
5. Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela: Jolanta Olszewska
- Kierownik Rozwoju Gminy, tel. 94 36 66 120, mail: promocjaffipolczyn-zdroj.pl
6. W przypadku wątpliwości co do złożonych ofert Organizator zastrzega sobie prawo
do rozmów / negocjacji.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do odstąpienia od wyboru oferty bez podania
przyczyny.

8. Organizator dokona wyboru oferty do dnia 19 lipca 2019 r. O wyborze
najkorzystniejszej oferty oferenci powiadomieni zostaną telefonicznie lub mailowo.
Decyzja dotycząca wyboru oferty jest niepodważalna.
Informacje dodatkowe
Płatność na rzecz Organizatora nastąpi w terminie i na konto podane w Umowie.
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Załącznik nr 1

/pieczątka firmy/

/miejscowość i data/

FORMULARZ OFERTOWY
Dotyczy obsługi gastronomicznej imprezy masowej pn. Ili Ogólnopolska Biesiada SłowiańskoCygańska" w dniach 2-3 sierpień 2019 r. w Połczynie-Zdroju.
Nazwa oferenta: (nazwa firmy, adres, NIP, REGON)

Osoba upoważniona do reprezentowania firmy (imię i nazwisko, stanowisko, tel. e-mail)

Oferuję cenę za wystawienie stoiska:
Kwota netto ................. zł.
(słownie:..............................................................................................................................zł.)
Kwota brutto.................. zł
(słownie:..............................................................................................................................zł.)

Oświadczam, że zapoznałam/em się z opisem zapytania ofertowego i wszystkimi koniecznymi
warunkami i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.
W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania Umowy w terminie i miejscu
wyznaczonym przez Organizatora.

Data i podpis Ofertenta

