
                                    ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
na  wyłączność obsługi imprezy 

w zakresie obsługi gastronomicznej  imprezy plenerowej
p.n. „Dni Cmolasu” 

Samorządowy Ośrodek Kultury w Cmolasie
36-105 Cmolas 212A

tel./fax 17 2837295,  e- mail  sok.cmolas@o2.pl
Organizator  Samorządowy  Ośrodek  Kultury  w  Cmolasie  zaprasza  do  składania  ofert  na
wyłączność  obsługi  imprezy  plenerowej  organizowanej  w  dniu  26  czerwca  2016  r.
w zakresie obsługi gastronomicznej.

I.NAZWA IMPREZY:  Dni Cmolasu
Gwiazda wieczoru: „POWER PLAY” i „DIADEM”
II. MIEJSCE IMPREZY: Stadion sportowy w Cmolasie
Właścicielem  obiektu jest: Gmina Cmolas

III.ZAKRES SPRZEDAŻY:
1.gastronomia ciężka w skład, której wchodzą: grillowane mięsa i wędliny np.: kiełbaski, 
karczki, dziczyzna i szaszłyki itp.
2.fast food: hot-dog, hamburger, chleb, frytki  itp.
3.piwo
4.lody, wata cukrowa itp.
5.napoje bezalkoholowe 

6.zaplecze rekreacyjne np.: dmuchane zjeżdżalnie, trampoliny, samochodziki, 
łódki lub kule na wodzie itp.                  

IV.ZAKRES OBOWIĄZKÓW OFERENTA:
1. Oferent zobowiązuje się zapewnić sprzęt techniczny w ilości nie mniejszej niż:

a)  Ława bawarska (zestaw: stół i dwie ławy) -40 zestawów, 
b) Parasole lub zadaszenie w ilości odpowiadającej dla 40 kompletów ławy bawarskiej
c)  Zadaszenie dla widowni przed sceną dla min. 500 osób stojących
d) Rollbar – 3  szt.
e)  Stoiska gastronomiczne (gastronomia ciężka) – 3 szt.
f)  Dmuchane zjeżdżalnie, trampoliny, samochodziki, łódki lub kule na wodzie itp. za 
darmo – 3 szt. (do wyboru przez Oferenta i po zatwierdzeniu przez Organizatora)

2. Miejsce rozstawienia  sprzętu i zaplecza gastronomicznego (stoły, budki, zabudowy
itp.)  każdorazowo  musi  być  uzgodnione  z  Organizatorem  i  właścicielem  terenu.
Nieprzestrzeganie  wymienionego  warunku  skutkowało  będzie  natychmiastowym
usunięciem  zaplecza.  Sprzętu  nie  należy  ustawiać  na  wyznaczonych  drogach
bezpieczeństwa  i  w  miejscach  umożliwiających  prawidłową  realizację   imprezy
(np. nie zasłaniały widoku sceny).

3. Oferent  zobowiązuje  się  do  uzyskania  czasowego  zezwolenia  na  sprzedaż  piwa
(potrzebne dokumenty do przedłożenia  w urzędzie:  wpis do ewidencji  działalności
gospodarczej lub właściwego rejestru, zezwolenie stałe na sprzedaż).

4. Oferent zobowiązuje się posiadać stosowne zezwolenia na prowadzenie działalności
gastronomicznej  wydane  przez  Stację  Sanitarno-Epidemiologiczną  uzyskane  we
własnym zakresie.  

5. Oferent prowadzi działalność na własną odpowiedzialność.
6. Oferent zobowiązuje się zapewnić na własny koszt wyżywienie i napoje dla gwiazd

wieczoru  oraz  obsługi  technicznej  w  trakcie  trwania  koncertów:  
–  ok. 150 porcji  kiełbasek, 150 szt. napojów bezalkoholowych  (0,5 l)
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7. Oferent  zobowiązuje  się  zapewnić  na  własny  koszt  zespół  muzyczny
(do zatwierdzenia przez organizatora) do oprawy muzycznej zabawy tanecznej
w godzinach od 21.00 (26.07.2016r.) do 1.00 (27.07.2016r).

8. Oferent zobowiązuje się do obsługi miejsc gastronomicznych podczas w/w imprezy
w godzinach trwania imprezy oraz do bieżącego utrzymania czystości w granicach
swojego obszaru wyłączności, jak również po imprezie.

V. ZAKRES OBOWIĄZKÓW ORGANIZATORA IMPREZY:
1. Organizator  zobowiązuje  się  do  utrzymania  czystości  we  wszystkich  miejscach

nie objętych wyłącznością Oferenta w trakcie trwania imprezy i po niej.
2. Organizator zapewnia dostęp do toalet.
3. SOK  udostępnia pod lokalizację zaplecza gastronomicznego grunt .
4. Organizator  zapewnia  możliwość  podłączenia  się  do  szafek  z  energią  elektryczną

230/400V pod warunkiem posiadania przez dzierżawcę przedłużaczy, urządzeń oraz
osprzętu elektrycznego zgodnego z obowiązującymi normami.

5. Warunki poboru mediów zostaną określone w umowie.
6. SOK zapewnia ochronę terenu objętego wyłącznością.

VI.WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
1. Udzielenie  wyłączności  mogą  ubiegać  się  Oferenci,  którzy  spełniają  następujące

warunki:
a) posiadają uprawnienia do występowania w obrocie gospodarczym w zakresie

objętym ofertą (mają zarejestrowaną działalność we właściwym rejestrze lub
zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej).

b) znajdują  się  w  sytuacji  ekonomicznej  i  finansowej  zapewniającej  płynność
prowadzenia  usług  bez  możliwości  ubiegania  się  o  wcześniejsze  zaliczki
od  współorganizatora  na  rozpoczęcie  działalności.  Oferent  składa
oświadczenia na załączonym druku. 

I.ORGANIZATOR NIE DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH
Oferta  obejmuje  dystrybucję  gastronomii  ciężkiej  wyłącznie na  stadionie  sportowym
w Cmolasie.
VIII. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

1. Oferty  należy  składać  na  adres  :  Samorządowy  Ośrodek  Kultury  w  Cmolasie,
36-105 Cmolas  212A lub e-  mail  sok.cmolas@o2.pl  do  dnia 04 kwietnia  2016
do godz. 15.00

IX. OGŁOSZENIE WYNIKÓW:
O  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  organizator  powiadomi  zainteresowanych  poczta
elektroniczną.
 

 
Osoby do kontaktu: 
W sprawach formalnych: Edyta Kus-Mokrzycka, tel. 17 2837295  
Niniejsze zaproszenie opublikowano również na stronie internetowej www.sok.cmolas.org w
dniu 21 marca 2016r.

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

2

http://www.sok.cmolas.org/
mailto:sok.cmolas@o2.pl


(Nazwa, adres, nr telefonu Oferenta)

F O R M U L A R Z    O F E R T O W Y

Odpowiadając na ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na  wyłączność obsługi 
imprezy w zakresie obsługi gastronomicznej  imprezy plenerowej pn. ,Dni Cmolasu”

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu w następującym zakresie:
sprzęt techniczny w ilości :
a) Ława bawarska (zestaw: stół i dwie ławy)- ………zestawów, 

b) Parasol –……….szt. lub zadaszenie dla biesiadujących dla ……osób
c)  Zadaszenie dla widowni przed sceną dla min. ………osób stojących
d) Rollbar – ………. szt.
e)  Stoiska gastronomiczne (gastronomia ciężka) – ……. szt.

i.  f) Zaplecze rekreacyjne: odpłatnie (proszę wyszczególnić) 
……………………………. 
…………………………………………………………………………………………..,
nieodpłatnie (proszę wyszczególnić)  ……………………………………………….…..
…………………………………………………………………………………………..,

2. …….. porcji  kiełbasek ,…… szt. napojów bezalkoholowych (0,5l)
3.  Oferent zobowiązuje się zapewnić na własny koszt zespół muzyczny (proszę podać

nazwę zespołu) do oprawy muzycznej zabawy tanecznej w godzinach od 21.00 do 1.00
4. Inne  …………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………
…….

5. Oświadczamy, że w ramach przedstawionej ceny zrealizujemy przedmiot zamówienia
w sposób  gwarantujący  jego  odpowiednio  dobrą  jakość  oraz  spełnienie  wymagań
Zamawiającego.

6. Oświadczamy,  że  dysponuję/emy  niezbędnym  potencjałem  technicznym  i  osobami
zdolnymi  do  wykonania  przedmiotu  zamówienia.  Znajduję/emy  się  w  sytuacji
ekonomiczne  i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

7. Przedmiot  zamówienia  zrealizujemy  w  dniu  26  czerwca  2016  r.  podczas  imprezy
kulturalno-rozrywkowej pn.: „Dni Cmolasu” na stadionie sportowym w Cmolasie.
Miejsce wykonania przedmiotu zamówienia:  stadion sportowy w Cmolasie,  36-105
Cmolas, powiat kolbuszowski, województwo podkarpackie.

Czas  wykonania  przedmiotu  umowy:  w  godz.  od  15:00  (26.07.2016r.)  do  1:00
(27.07.2016r), 

Oświadczamy,  że  zdobyliśmy  wszystkie  informacje,  jakie  były  niezbędne  do
przygotowania oferty.

2. Do kontaktów z Zamawiającym w czasie trwania postępowania wyznaczamy:  
………………………………………………………………………………………
3. Termin ważności oferty 26 czerwca 2016 r.

........................................, dn. ...........................         

……….…………..…….........................................................................
    Pieczęć i podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)
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