Nowy Żmigród, 2.04.2018 r.
GOK/4/2018

ZAPYTANIE OFERTOWE
I. ZAMAWIAJĄCY:
Gminny Ośrodek Kultury,
ul. Mickiewicza 4, 38-230 Nowy Żmigród
II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
1.
Przedmiotem zapytania ofertowego jest obsługa gastronomiczna i handlowa
imprezy plenerowej pn. „Dni Ziemi Żmigrodzkiej 2018” /impreza masowa, wstęp
wolny/ 5 sierpień 2018 r. w Nowym Żmigrodzie wraz z zabezpieczeniem ochrony oraz
wesołe miasteczko wraz z zapewnieniem agregatu prądotwórczego o mocy 300kw

2.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
W ofercie powinny się znaleźć się m.in.:
- stoiska spożywczo-gastronomiczne (fast-food - /zapiekanki, hamburgery, hot-dogi,
frytki, kebab/ grill - /kiełbaski, karczki, szaszłyki/ pajda chleba ze smalcem, oscypki
grillowane
z żurawiną, makaron z warzywami)
- stoiska z lodami
- stoiska z watą cukrową, popcornem, gofry itp.
- piwo schłodzone oraz napoje o zawartości alkoholu do 3.5% w kubkach plastikowych
o pojemności nie mniejszej niż 0.4 l.
- stoiska z zabawkami, balonami, pamiątkami itp.
- Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania odrębnego zezwolenia na jednorazową
sprzedaż i podawanie piwa oraz napojów alkoholowych w Urzędzie Gminy Nowy
Żmigród. Godziny sprzedaży napojów alkoholowych zostaną podane po uzyskaniu
niezbędnych opinii do imprezy masowej.
- Oferenci zobowiązani są zapewnić miejsca konsumpcyjne – ławki, stoliki oraz
zadaszenie / parasole 20 kompletów.
- Wykonawca zobowiązany jest do rozstawienia stoisk zgodnie z wytycznymi
Organizatora.
- Oferent zobowiązany jest do obsługi miejsc gastronomicznych w czasie imprezy
w godzinach jej trwania oraz do bieżącego utrzymania czystości, zapewnienie
odpowiedniej ilości pojemników na śmieci w granicach powierzonego obszaru objętego
wyłącznością, jak również po zakończeniu imprezy.
- Oferent zapewnia przyłącze zasilające w energię elektryczną dla całej imprezy o mocy
300kw. Oferent zabezpiecza we własnym zakresie okablowanie do miejsca z
urządzeniami elektrycznymi / przewody odpowiadające wymogom BHP i warunkom
techniczno-elektrycznym.
- Organizator nie odpowiada za mienie gastronoma.
III. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Gminny Ośrodek Kultury
ul. Mickiewicza 4
38-230 Nowy Żmigród

tel.: +48 13 44 15215
fax.: +48 13 44 15215
goknz@wp.pl
www.gok.nowyzmigrod.eu

5.08.2018r. w godz. 15:00-2:00 na stadionie sportowym w Nowym Żmigrodzie,
ul. Młynówka 1, 38-230 Nowy Żmigród
IV. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY:
Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.
Oferta powinna być:
- opatrzona pieczątką firmową,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP
- podpisana czytelnie przez Wykonawcę
– zawierać proponowaną kwotę netto/brutto za wyłączność na zorganizowanie ogródka
gastronomicznego i obsługi gastronomicznej oraz sprzedaży handlowej.
V. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT:
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1 - Cena 100%
VI. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY:
1. Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną – na adres goknz@wp.pl
w temacie wiadomości wpisując: „Zapytanie ofertowe: Obsługa gastronomiczna –
Dni Ziemi Żmigrodzkiej 2018”, faxem na nr ( 013) 4415215, osobiście
w sekretariacie Gminnym Ośrodku Kultury w Nowym Żmigrodzie lub drogą
pocztową – na adres: Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Żmigrodzie ul. Mickiewicza
4, 38-230 Nowy Żmigród, do dnia 11.05.2018 r.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją
ofertę.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
- O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów, którzy
złożyli oferty.
- Zamawiający po wyłonieniu oferenta, przedstawi pełen schemat organizacyjny
imprezy i ustali szczegóły dotyczące współpracy.
VIII. FORMA PŁATNOŚCI
Wpłata na konto wskazane przez Organizatora najpóźniej w terminie do dnia 24.07.2018 r.
IX. ZMIANA ZAPYTANIA OFERTOWEGO
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w każdym czasie bez
podawania przyczyny.
2. Zamawiający może wprowadzić zmiany do zapytania ofertowego. Zmiana w zapytaniu
ofertowym zostanie dostarczona Oferentom, którzy złożyli oferty.
3. Zamawiający może poprawić oczywiste omyłki pisarskie, o czym powiadomi Oferenta.
X. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela Pan Jerzy Dębiec – tel. 606953872,
XI. ZAŁĄCZNIKI
1. Wzór formularza ofertowego.
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