
ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZYZNANIE
WYŁĄCZNOŚCI OBSŁUGI GASTRONOMICZNEJ i REKREACYJNEJ

 PODCZAS
 

Cyklu Imprez „Lato z Domem Kultury 2016”

1. ORGANIZATOR
    Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Kleczewie
    al. 600 – lecia 33
    62-540 Kleczew
    Tel; 63 2702 212 , 693 090 061 
    mgok.kleczew@op.pl 

2. ZAKRES I MIEJSCE OBSŁUGI
    Wyłoniony w toku postępowania Wykonawca wybrany do zawarcia umowy
    zobowiązany jest do:
    - zapewnienia obsługi gastronomicznej w dniach :
   16.07.2016  w Złotkowie
   15.08.2016  w Budzisławiu Kościelnym
   21.08.2016  w Jabłonce
     4.09.2016   w Sławoszewku
 w czasie trwania imprez  plenerowych „LATO Z DOMEM KULTURY 2016” , 
 w sposób zapewniający sprawną obsługę gości.

 obsługi  urządzeń  rekreacyjnych  dla  dzieci  i  młodzieży  w  różnym
 przedziale wiekowym: - dmuchane zjeżdżalnie, zamki, plac zabaw,

 przygotowanie do 50 darmowych posiłków (kiełbasa z grila, chleb i napój) dla
osób uczestniczących w zawodach i obsługujących imprezę plenerową na każdy
z wyżej wymienionych dni. 

   W zakres obsługi wykonawcy wchodzi:

1)  Dystrybucja  piwa  (po  uprzednim  uzyskaniu  odpowiednich  zezwoleń  
   i  decyzji  na  sprzedaż  napojów  alkoholowych)  w  kubkach  plastikowych  
     o pojemności nie mniejszej niż 0,3 l;
2)  Przygotowanie i sprzedaż potraw zgodnych z plenerowym charakterem   
     imprezy, 
3)  Sprzedaż napojów bezalkoholowych;
4)  Sprzedaż lodów i słodyczy;
5) Przygotowanie do 50 darmowych posiłków (kiełbasa z grila, chleb i napój) dla osób
uczestniczących w zawodach i  obsługujących imprezę  plenerową na każdy z  wyżej
wymienionych dni. 
6)  Wyłączność  obejmuje również ; drobny handel spożywczy typu: 
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 wata  cukrowa,  kukurydza  prażona,  słodycze,  lody,  desery,  gofry,
 orzeszki itp. ,

 dmuchane zjeżdżalnie, zamki, plac zabaw,
7)   Zapewnienie  wyposażenia:   miejsc  konsumpcyjnych  w  ilości  nie  mniejszej
     niż  na 100 osób (stoły, ławy z siedziskami i parasolami)  
8)  Zapewni  utrzymanie  porządku  i  czystości  w  obrębie  działania  usługi
   gastronomicznej  poprzez  zainstalowanie  odpowiedniej  ilości  koszy  (na
      odpadki i naczynia jednorazowe), oraz będzie je właściwie utrzymywał poprzez
systematyczne opróżnianie lub wymianę na puste,  oraz zapewni osoby sprzątające
teren ogrodu w trakcie imprezy 
9) Dokładny sposób wykonania ww. obowiązków przedstawiciel Wykonawcy uzgodni
z przedstawicielami Organizatora.

Organizator  zastrzega  sobie  możlwość  bezpłatnego  udostępnienia  posiłków
przygotowanych przez poszczególne OSP oraz Koła Gospodyń Wiejskich,  takich jak:
ciasto, chleb ze smalcem, ogórki kiszone oraz kiełbasa i kaszanka z grila. 
Również dodatkowo bezpłatnie będą udostępniane posiłki na Dzień Ziemniaka w dniu
04.09.2016 w Sławoszewku, w których jednym ze składników jest ziemniak.

Miejsce obsługi : 
16.07.2016 Plac przy OSP w Złotkowie
15.08.2016 Plac przy OSP w Budzisławiu Kościelnym
21.08.2016 Park w Jabłonce
  4.09.2015 Plac przy OSP w Sławoszewku
Wyłoniony w konkursie Wykonawca otrzyma od Organizatora wyłączność. 
OBSŁUGI GASTRONOMICZNEJ  I REKREACYJNEJ PODCZAS cyklu imprez
„Lato z Domem Kultury 2016” 

Ceny  sprzedawanych  produktów  ustala  wykonawca  na  własną  odpowiedzialność
i ryzyko.

3. WYBÓR OFERT
Wykonawca,  którego  oferta  zostanie  uznana  za  najkorzystniejszą  powiadomiony
zostanie  o  tym  fakcie  telefonicznie  i  zaproszony  do  zawarcia  umowy  w  terminie
i miejscu wskazanym przez Organizatora. W przypadku nie przystąpienia do zawarcia
umowy zgodnej z załączonym projektem, Organizator zaproponuje zawarcie umowy
kolejnemu Wykonawcy, który zaproponował najkorzystniejszą ofertę.

4. PROCEDURA
4.1 Tryb udzielenia zamówienia: zapytanie ofertowe.
4.2 Kryteria oceny ofert: Cena oferty
4.3 Termin i miejsce składania ofert :



 do godz. 10.00  dnia 6.07 2016 r. w  biurze Księgowości Miejsko-Gminnego
Ośrodka Kultury w Kleczewie, Plac Kościuszki 7/1, Kleczew 

 W przypadku składania oferty za pośrednictwem poczty lub kuriera brana
jest pod uwagę data i godzina jej dostarczenia do siedziby Organizatora.

4.4  Termin  i  miejsce  otwarcia  ofert  :  6.07.  2016  r.  godz:  10.15  
w  biurze  Księgowości  Miejsko-Gminnego  Ośrodka  Kultury  w  Kleczewie  ,  Plac
Kościuszki 7/1, Kleczew 
4.5 Termin związania ofertą: do dnia 8.07.2016 r.
4.6 Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona oferentowi bez otwierania.
4.7  W  przypadku  złożenia  2  najkorzystniejszych  ofert  o  tej  samej  cenie,  oferenci,
którzy je złożyli zostaną wezwani do złożenia oferty dodatkowej.
4.8 O wyniku zapytania ofertowego oferenci zostaną poinformowani telefonicznie.
4.9  Miejsko-Gminny  Ośrodek  Kultury  w  Kleczewie  zastrzega  sobie  prawo
unieważnienia naboru ofert bez podania przyczyn.
4.10.M-GOK  zobowiązuje  się  do  podpisania  umowy  na  wyłączność  OBSŁUGI
GASTRONOMICZNEJ  I  REKREACYJNEJ cyklu imprez Lato z Domem Kultury  2016 w
ciągu 5 dni roboczych od dnia rozstrzygnięcia procedury zapytania ofertowego.

5. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
5.1  Oferta  musi  być  złożona  Organizatorowi  w  zaklejonej  kopercie   podpisanej
„Konkurs ofert na obsługę kompleksową – Lato z Domem Kultury 2016”. Ofertę można
składać osobiście lub za pośrednictwem poczty.
5.2 Oferta wraz z załącznikami musi być wypełniona komputerowo w języku polskim
oraz  podpisana  przez  osobę  upoważnioną  do  reprezentowania  Wykonawcy  na
zewnątrz.

6.DOKUMENTY SKŁADAJĄCE SIĘ NA OFERTĘ
a) Formularz oferty.
b)  Zaświadczenie  o  wpisie  do  ewidencji  podmiotów  prowadzących
    działalność gospodarczą.
c)  Polisę  potwierdzającą,  że  oferent  jest  ubezpieczony  od  odpowiedzialności
    cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.


