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ZAPROSZENIE

do sktadania ofert na wykonanie obstugi: gastronomicznej/catering, obstuga placu zabaw dla dzieci
podczas XIX Edycji Ogolnopolskiej Imprezy Artystycznej ,,Dzieri Reymonta"

18.06.2016r.

ORGANIZATOR:
Gminny Osrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Lipcach Reymontowskich
ul. Reymonta 24, 96-127 Lipce Reymontowskie
tel. 46 - 831 - 61- 79, e-mail: goksir@op.pl

ZAKRESOBStUGI
Wytoniony w konkursie Wykonawca wybrany do zawarcia umowy zobowiEjzany jest do
wykonania obstugi: gastronomicznej/catering, placu zabaw dla dzieci i innych.
W zakres obstugi wchodzi:
1) zapewnienie obstugi handlowo - ustugowej imprezy na wytqcznosc w postaci: sprzedazy
gastronomii, napojow, piwa, lodow, popcornu, waty cukrowej, obwarzankow itp,
2) montaz i demontaz oraz obstuga placu zabaw dla dzieci na wytqcznosc,
3} uzyskania niezb^dnych zezwoleh i certyfikatow,
4) zapewnienie oraz zabezpieczenie bezpieczenstwa doprowadzenia energii dla kazdego
wystawionego stanowiska handlowo - ustugowego o odpowiedniej mocy tj. pozwalajqcej na
prawidtowe funkcjonowanie stanowiska, organizator zapewnia zrodto energii,
5) wtasciwe oznakowanie i zabezpieczenie ogrodka piwnego
6) co najmniej 10 sztuk parasoli piwnych o srednicy minimum 4 metrow wraz z miejscami
siedz^cymi (minimum 150 miejsc)
7) zabezpieczenie utrzymania czystosci na zajmowanym terenie w trakcie trwania
imprezy oraz po jej zakohczeniu. W przypadku niewywiqzania sie^ z obowiqzkow w pkt. 7 organizator obcigzy wykonawce_ kwota, 200,00 zt.

Zakres obstugi moze bye poszerzony o ustugi inne niz powyzej szczegoiowo okreslone w umowie z
Wykonawca..
Na dystrybucje_ produktow, wymienionych w pkt 1 i pkt 2 wyfoniony w konkursie Wykonawca
otrzyma od Organizatora wyta^cznosc. Ceny sprzedawanych produktow ustala Wykonawca na
wtasna, odpowiedzialnosc i ryzyko.

Organizator nie ma wptywu na funkcjonowanie sklepow i lokalu gastronomicznego
zlokalizowanych w SEjsiedztwie terenu imprezy.

INFORMAOE O CHARAKTERZE PRAWNYM I EKONOMICZNYM

Wykonawca, ktorego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsza_ zobowiqzany jest do zawarcia
umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Organizatora (inforrnacja zostanie przekazana
telefonicznie, pisemnie lub e-mailem). W wypadku nie przystqpienia do zawarcia umowy
Organizator wezwie do zawarcia umowy kolejnego Wykonawc^, ktory zaproponowat
najkorzystniejsza, cen$ na wykonanie obsfugi.

PROCEDURA
Tryb udzielenia zamowienia: konkurs ofert
Kryteria oceny ofert: najkorzystniejsza cena za ustugi wyszczegolnionych w punktach 1-7.

Termin i miejsce sktadania ofert: do 6 maja 2016 r., do godz. 12:00 w Gminnym Osrodku Kultury,
Sportu i Rekreacji w Lipcach Reymontowskich
ul. Reymonta 24, 96-127 Lipce Reymontowskie
Termin i miejsce otwarcia ofert: organizator konkursu dokona otwarcia ofert dnia 6 maja 2016r.,
o godz. 12:15 w Gminnym Osrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Lipcach Reymontowskich
ul. Reymonta 24, 96-127 Lipce Reymontowskie
Dopuszcra ste_ obecnosc oferentow.

SPOSOB PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta musi bye ztozona Organizatorowi w formie pisemnej w zaklejonej kopercie z adresem,
numerern telefonu Wykonawcy oraz z dopiskiem: ,,0bstuga gastronomiczna, montaz i obstuga placu
zabaw dla dzieci podczas XIX Edycja Ogolnopolskiej Imprezy Artystycznej ,,Dzieh Reymonta".
Oferta musi bye przygotowana zgodnie zatqczonq ponizej OFERTA. NA UStUGI.

DOKUMENTY SKtADAJACE SIE. NA OFERTE.

Wypetniony forrnularz OFERTY OBStUGI.

PLANOWANYTERMINZAWARCIA UMOWY

Organizator przewiduje zawrzec urnowe^ z Wykonawcy ktory ztozyi najkorzystniejsza. ofert^ w
konkursie w dniu 13 maja 2016
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OFERTA NA WYKONANIE UStUG

impreza: XIX Edycja Ogolnopolskiej Imprezy Artystycznej ,,Dzieh Reymonta" - 18.06.2016r.

nazwa oferenta:
adres:
telefon:

NIP:
REGON:
IMIE. i NAZWISKO - wtasciciela

Za wykonanie ustug wyszczegolnionych w punktach 1-7 zaproszenia do sktadania ofert na
Obstuge, gastronomicznq, rnontaz i obstuge, placu zabaw dia dzieci podczas imprezy plenerowej:
XIX Edycja Ogolnopolskiej Imprezy Artystycznej ,,Dzieh Reymonta" oferujemy:
(kwota brutto, stownie kwota)

podpis Wykonawcy

zi.

