
OGŁOSZENIE O KONKURSIE na obsługę gastronomiczną podczas imprezy plenerowej pn 

Dzień Chleba 2019, organizowanej dnia 18.08.2019r., na terenie Kompleksu Rekreacyjno-

Sportowego „Zalew nad Czarną” z wyłącznością.  

 

Organizator:  

Staszowski Ośrodek Kultury 

siedziba: ul. Parkowa 6, 28-200 Staszów; NIP 866-10-09-456, Regon: 000285994 

 

I. Opis przedmiotu zamówienia.  

1. Na przedmiot zamówienia składa się: zapewnienie kompleksowej obsługi gastronomicznej 

podczas Dnia Chleba 2019, organizowanego w dniu 18.08.2019r., na terenie Kompleksu 

Rekreacyjno-Sportowego „Zalew nad Czarną” z wyłącznością. 

 

2. Zakres zamówienia  

 

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówiony do obsługi Dnia Chleba 2019, organizowanego w dniu 

18.08.2019r., który musi zapewnić Oferent obejmuje:  

 stoiska gastronomiczne, o zróżnicowanym asortymencie m. in.:  

- potrawy z grilla (kiełbaski, szaszłyki, steki, itp.)  

- dania typu „fast food” 

- zestawy obiadowe, sałatki  

- napoje bezalkoholowe 

- piwo 

(W ilości wystarczającej do obsługi uczestników imprez w powyższym terminie).  

 Zapewnienie 100 bezpłatnych posiłków obiadowych (np. 

frytki/ziemniaki+mięso+surówki+napój) dla potrzeb organizatorów. 

 Wystarczającą ilość miejsc siedzących za stołami i część stołów z zadaszeniem (parasolami 

lub namiotem) - minimum na 200 osób.  

 Oferent będzie pobierał opłaty za świadczone usługi według ustalonych przez siebie cen. 

 Oferent zobowiązuje się we własnym zakresie zapewnić dostawy wody w zakresie swojej 

działalności.  

Oferent nie wnosi sprzeciwu na udział podczas imprezy wystawców ze stoiskami z produktami 

lokalnymi np. pieczywo z zakładów piekarniczych, pajda chleba ze smalcem, miodem, dżemem, 

sery,  nalewki - miodule, miody pitne itp. 

 



3. Oferent zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Organizatora w zakresie Ustawy o 

bezpieczeństwie imprez masowych w ramach organizowanej imprezy Dzień Chleba 2018 w dniu 

19.08.2018r. 

  

4. Po stronie Oferenta leży również uzyskanie zgody Stacji Epidemiologicznej na sprzedaż i 

działalność gastronomiczną, oraz wszystkich innych zaświadczeń i pozwoleń. Ponadto wykazanie 

przez oferenta miejsc produkcji garmażeryjnej oraz decyzji Sanepidu dotyczącą możliwości 

produkcji garmażeryjnej w podanych punktach /catering/ produkcyjnych. Sposobu przewozu z 

punktów produkcyjnych na miejsce imprezy oraz okazania badań Stacji Epidemiologicznej 

pojazdów przeznaczonych do przewozu żywności.  

 

5. Oferent zobowiązany jest do rozstawienia stoisk zgodnie z wytycznymi Organizatora 

zawartymi w regulaminie organizacyjnym pow. imprezy. 

 

6. 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. 

 

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

 

8. Oferent zobowiązany jest do posiadania sprawnych instalacji i urządzeń elektrycznych. 

  

II. Warunki udziału Oferenta w postępowaniu. 

  

O obsługę gastronomiczną imprezy z wyłącznością mogą ubiegać się Oferenci, którzy:  

 

1. Złożą ofertę zgodną z zakresem zamówienia oraz zadeklarują kwotę w PLN za wyłączność na 

obsługę gastronomiczną imprezy, która zadowoli Organizatora. 

  

2. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności, tzn. posiadają aktualne 

zezwolenia na prowadzenie działalności gastronomicznej oraz zgodę Stacji Epidemiologicznej. 

Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia. 

 

 



3. W przypadku wygrania konkursu Wykonawca zobowiązuje się do wpłaty na rzecz Staszowskiego 

Ośrodka Kultury zaoferowanej kwoty za wyłączność:  

a) I wpłata 50% oferowanej kwoty do dnia 20 lipca 2019 r.  

b) II wpłata 50% oferowanej kwoty do dnia 10 sierpnia 2019 r. 

  

4. Oferent ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez 

złożenie pisemnego powiadomienia z dopiskiem na kopercie „Wycofanie".  

 

III. Opis sposobu i kryteria obliczenia ceny oferty:  

1. Złożone oferty będą rozpatrywane przez Organizatora imprezy, który dokona wyboru oferty 

najlepiej służącej realizacji usługi oraz zaprosi jednego Wykonawcę do dalszych negocjacji, których 

celem będzie zawarcie stosownej umowy (z uwzględnieniem warunków niniejszego ogłoszenia i 

złożonej oferty).  

2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Wykonawcy, który zaproszony zostanie do dalszych 

negocjacji brane będą pod uwagę następujące kryteria oceny: 

a) oferowana kwota  za wyłączność - 80% 

b) możliwości realizacji zadania przez Wykonawcę tj. zaplecze  sprzętowe, oferta gastronomiczna – 

20%.  

 

IV. Informacje dotyczące przygotowania oferty. 

  

1. Oferta powinna zawierać: 

 Aktualny wypis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji 

działalności gospodarczej potwierdzający dopuszczenie do obrotu prawnego w zakresie 

objętym ofertą. 

 Określenie wysokości deklarowanej kwoty wpłaty (w PLN netto) na rzecz Organizatora za 

uzyskanie wyłączności (wg wzoru w załączniku nr 1).  

 Określenie asortymentu, zaplecza gastronomicznego, ponadto Wykonawca może 

przedstawić inne załączniki reklamujące swoją działalność cateringową (wg wzoru w 

załączniku nr 1).  

 Podpisane oświadczenie, że Wykonawca zna i akceptuje wszystkie warunki współpracy 

ustalone w ogłoszeniu o konkursie (wg wzoru załączniku nr 1).  

 Fotografie stoisk gastronomicznych lub adres strony internetowej na której się znajdują. 

  

 



2. Oferent składa tylko jedną ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej ofercie. 

  

3. Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

 

4. Oferta musi być sporządzona czytelnie, w języku polskim oraz podpisana przez osobę/osoby 

uprawnione do reprezentowania Oferenta. 

 

5. Wszystkie strony oferty oraz wszelkie miejsca, w których Oferent naniósł zmiany lub poprawki 

muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.  

  

7. Wszystkie strony oferty zawierające tekst muszą być ponumerowane. 

  

9. Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu lub kopercie, zabezpieczoną w sposób 

gwarantujący zachowanie poufności jej treści. Oferta powinna być zaadresowana w sposób 

następujący: Staszowski Ośrodek Kultury, ul. Parkowa 6, 28-200 Staszów 

 

z dopiskiem: Oferta na kompleksową obsługę gastronomiczną podczas DNIA CHLEBA 2019 

 

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

możliwość zamknięcia konkursu bez wybrania oferty i zawarcia umowy z dowolnie wybranym 

przez siebie podmiotem, lub ogłoszenie nowego konkursu.  

 

V. Wymagany termin realizacji zamówienia; 18.08.2019r. 

Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest: Krystyna Bednarska 15 864 41 12 

 

VI. Składanie i otwieranie ofert.  

1. Oferty należy składać w siedzibie Organizatora. 

  

2. Termin składania ofert upływa w dniu 28.06.2019 r. o godzinie 11.00. Oferty otrzymane przez 

Organizatora po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. 

  

3. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany bez udziału Oferenta. O wynikach 

postępowania Oferenci zostaną powiadomieni telefonicznie oraz na stronie Biuletyny Informacji 

Publicznej Staszowskiego Ośrodka Kultury w zakładce Konkursy ofert. 

 



VII. Istotne warunki umowy.  

1. Zawarcie umowy nastąpi według wzoru Umowy Organizatora w przewidywanym terminie 

04.07.2019r.  

2. Przyjęcie postanowień umowy stanowi istotny warunek przyjęcia oferty. 

  

3. Akceptacja treści umowy nastąpi przez parafowanie każdej zapisanej strony załączonego wzoru 

umowy przez Obsługującego imprezę - gastronoma . 

 

4. Obsługujący zobowiązuje się do wpłaty zaoferowanej kwoty na konto Staszowskiego Ośrodka 

Kultury w terminach podanych przez Organizatora (Rozdz. II p.3).  

 

5. Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia lub unieważnienia konkursu bez podania 

przyczyn.  

  

 


