
ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE WYŁĄCZNOŚCI  

NA OBSŁUGĘ GASTRONOMICZNĄ ORAZ SPRZEDAŻ NAPOJÓW                               

(W TYM ALKOHOLOWYCH) W TRAKCIE IMPREZY MASOWEJ                 

PN. ”DNI GMINY GŁOGÓWEK 2022 R.”  
 

 

I. ORGANIZATORZY: 
 

Gmina Głogówek  

Centrum Kultury w Głogówku  

II. ORGANIZATOR ODPOWIEDZIALNY ZA WYBÓR OFERTY  

I ZAWARCIE UMOWY: 
 

Centrum Kultury w Głogówku  

ul. Batorego 10, 48-250 Głogówek 

Tel. 77-4069140, NIP 755-10-33-163,   

e-mail : ck@glogowek.pl, www.ck.glogowek.pl  
 

osoba przyjmująca oferty:  

Irena Sołtysek  

III. ZAKRES USŁUGI: 

1. Wykonawca wybrany na podstawie najkorzystniejszej oferty zobowiązany będzie do 

zapewnienia obsługi gastronomicznej imprezy pod nazwą Dni Gminy Głogówek 2022, 

która odbędzie się 18-19 czerwca 2022 r. na rynku w Głogówku. 

2. W ramach obsługi gastronomicznej oferent zobowiązuje się zorganizować 

a) co najmniej dwa stoiska gastronomiczne o zróżnicowanym asortymencie m.in.: 

✓ potrawy z grilla (kiełbaski, szaszłyki, pieczone kurczaki, steki itp.), 

✓ hot-dogi, hamburgery, zapiekanki, 

✓ zestawy obiadowe (dania mięsne, frytki, ziemniaki, surówki), 

✓ napoje bezalkoholowe (woda gaz./niegaz., soki wieloowocowe, inne napoje)              

       w plastikowych butelkach oraz puszkach, 

✓ napoje alkoholowe do 3,5%, oraz piwo w kubkach plastikowych o poj. nie 

mniejszej niż 0,4l., 

✓ gofry, lody, wata cukrowa, popcorn, kukurydza gofry, ziemniaczki zakręcone, 

pączki 

✓ ilość miejsc siedzących dla 300 osób (stoły z ławami), w tym przynamniej 

połowa z zadaszeniem w postaci parasoli i namiotu o odpowiedniej powierzchni 

mailto:ck@glogowek.pl
http://www.ck.glogowek.pl/


✓ namiot powinien posiadać wyznaczenie miejsce do organizacji zabawy  

tanecznej  planowanej na zakończenie pierwszego dnia imprezy tj. 18 czerwca 

2022 r. ok. godz. 22.30 do 2.00 w nocy 

  

3. Ustawienie stoisk w poszczególnych sektorach nadzorować będzie przedstawiciel 

Organizatora według ściśle określonych wskazówek 

4. Ceny sprzedawanych podczas imprezy produktów ustala Wykonawca biorąc pod 

uwagę charakter imprezy. 

5. Wykonawca zobowiązany będzie do rozstawienia stoisk zgodnie z wytycznymi 

organizatora. 

6. Wykonawca zobowiązany będzie do obsługi punktów gastronomicznych w trakcie 

trwania imprezy oraz do bieżącego utrzymania czystości w granicach swojego obszaru,               

a także do zapewnienia odpowiedniej ilości pojemników na odpady przy stoiskach 

wydawania posiłków. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do wydawania posiłków w naczyniach jednorazowych. 

8. Wykonawca zobowiązany do posiadania sprawnych instalacji i urządzeń elektrycznych 

9. Wykonawca rozliczy transakcję z Zamawiającym w PLN w terminie do 30 czerwca br.  

IV. Warunki udziału Wykonawców w postępowaniu oraz jego obowiązki . 
 

1. O obsługę gastronomiczną imprezy mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy: 

a. Złożą ofertę zgodną z zakresem zamówienia oraz terminem jej złożenia 

b. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności, oraz 

wiedzę i doświadczenie w tego typu usługach, dysponują potencjałem 

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

c. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej 

wykonanie zamówienia. 

d. zobowiązują się do sprzedaży usług na wysokim poziomie tzn. zgodnie            

z zasadami w tym zakresie obowiązującymi (dotyczy to w szczególności 

kultury osobistej obsługi).; 

2. Złożenie   oferty   przez   Oferenta   jest   równoznaczne z   oświadczeniem              

o   posiadaniu aktualnego   pozwolenia   na   działalność   gospodarczą,                 

a także   niezbędnej wiedzy, doświadczenia, potencjału technicznego oraz 

odpowiedniego personelu, który umożliwi prawidłowe wykonanie zadań z zakresu 

gastronomii podczas Imprezy przedstawionych powyżej;  

3. Dostarczony przez Oferenta sprzęt musi być sprawny technicznie i estetyczny  

4. Oferent zobowiązany   jest   do   wyposażenia   swoich   stoisk                           

w   zakresie   przepisów   przeciw pożarowych (wyposażenie w gaśnice); 

5. Oferent zobowiązany jest realizować przedmiot zapytania ofertowego,  zgodnie                  

z wymogami sanitarno-epidemiologicznymi; 

6. Zobowiązany jest do posiadania aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności 

cywilnej w związku z prowadzoną działalnością, którą jest zobowiązany 

przedstawić w dniu podpisania umowy oraz za wszelkie szkody i wypadki powstałe 

na terenie objętym wyłącznością  odpowiada  Oferent,   który   wyegzekwuje 

ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków od podwykonawców 

 
 



V. Opis sposobu i kryteria oceniania ofert. 

1. Cena jaką oferuje wykonawca - 40% 

2. Zaproponowane menu oraz ogólna estetyka stoisk - 30% 

3. Różnorodność oferty - 30% 

VI. Termin i miejsce składanie ofert. 

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego osobiście, bądź drogą pocztową                

w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Dni Gminy Głogówek 2022 - obsługa 

gastronomiczna". 

2. Termin składania ofert upływa 13 maja 2022 r. do godz. 16.00 (data dostarczenia    

    oferty) 

3. Otwarcie ofert odbędzie się 16 maja 2022 r . o godz. 10.00 w Centrum Kultury w  

    Głogówku. 

4. Organizator informuje, że oferty, które wpłyną po wyznaczonym wyżej terminie     

    nie będą rozpatrywane. 

5. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w dniu otwarcia kopert 

6. Podmiot, którego oferta zostanie wybrana otrzyma informacje telefoniczną, 

bezpośrednio po rozstrzygnięciu konkursu. 

7. Jeżeli żadna z ofert nie będzie spełniała oczekiwań Zamawiającego, zastrzega sobie 

możliwość zamknięcia konkursu bez wybrania oferty i zawarcia umowy z dowolnie 

wybranym przez siebie podmiotem. 

 

 

VII.    Informacje dotyczące przygotowania oferty. 

1. Wykonawca powinien zapoznać się z warunkami wymienionymi w zapytaniu. 

2. Wykonawca musi złożyć ofertę w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. 

3. Oferta musi być sporządzona czytelnie, w języku polskim napisana na maszynie do 

pisania lub komputerze oraz opatrzona pieczątką Wykonawcy i podpisana przez 

upoważnione osoby. Oferta musi zawierać nr telefonu. 

4. Jeśli oferentem jest spółka cywilna bądź oferta musi być podpisana przez wszystkich 

wspólników tej spółki a do oferty powinna być dołączona umowa spółki. 

5. Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu lub kopercie zabezpieczoną w sposób 

gwarantujący zachowanie poufności jej treści. 
 
VIII. Informacje dodatkowe 
 

1. Wybrany oferent otrzyma wyłączność na organizację usług gastronomicznych, 

sprzedaży asortymentu gastronomicznego zgodnie wytycznymi  organizatora 

2. Po stronie oferenta  leży uzyskanie wszystkich niezbędnych zaświadczeń oraz 

pozwoleń  na sprzedaż  oferowanego asortymentu. 

3. Oferent zobowiązany jest do bieżącego utrzymania czystości w granicach swojego 

obszaru oraz zapewnienie odpowiedniej ilości pojemników na śmieci w czasie i po 

każdym dniu imprezy 

4. Ceny sprzedaży produktów gastronomicznych oraz napojów ustala oferent na własną 

odpowiedzialność i ryzyko 



5. Organizator nie ma wpływu na funkcjonowanie sklepów i lokali gastronomicznych 

zlokalizowanych w sąsiedztwie terenu imprezy  

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działanie ustawionych przez  

     oferenta wszelkich urządzeń oraz szkód wynikłych z tytułu świadczonej usługi, 

     sprzętu lub zdarzeń losowych w szczególności na uczestnikach imprez 

7. Organizator nie odpowiada za sprzęt i mienie oferenta w szczególności  

     kradzież jego sprzętu i wyposażenia, jego uszkodzenie lub inne zdarzenia zaistniałe    

przed w trakcie lub po imprezie. 

8. Sprzedawane napoje oraz posiłki przez oferenta mogą być sprzedawane tylko                   

i wyłącznie w bezpiecznych pojemnikach /plastikowych spełniających polskie atesty/ 

9. Jeżeli żadna z ofert nie będzie spełniała oczekiwań organizatora, zastrzega on sobie 

prawo do rezygnacji z wyboru oferenta.  

 

INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM I EKONOMICZNYM 

 

1. Oferty, które nie będą kompletne, nie będą posiadały pieczęci firmowej oferenta oraz 

jego podpisu nie będą rozpatrywane. 

2. Oferent, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest do 

zawarcia umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Organizatora  

3. W przypadku nie przystąpienia do zawarcia umowy wybranego przez organizatora  

oferenta zgodnej z załączonym projektem i w podanym terminie /po jego upłynięciu/ 

wyznaczony oferent traci możliwość podpisania umowy, a organizator wezwie do 

zawarcia umowy kolejnego wybranego przez siebie oferenta, który zaproponował 

najkorzystniejszą ofertę na obsługę imprezy  

 

           

 

 

           Dyrektor  

Centrum Kultury w Głogówku  
 

       (-) Irena Sołtysek  

 


