
                      Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury,  63-440 Raszków  ,   Koźmińska 8,  tel. 728     914     434

Zapytanie ofertowe
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Raszkowie  ogłasza nabór ofert  dotyczących wyłącznej
USŁUGI  GASTRONOMICZNEJ  podczas  1-dniowej  imprezy  plenerowej  pn.  „POWITANIE
LATA”,  organizowanej  przez  M-GOK  na  terenie  boiska  sportowego  w  Raszkowie
dn. 25.06.2016 r.  w godz. 14:00 - 1:30 (dnia następnego).     

Zakres usługi
Wykonawca wybranej przez Organizatora oferty zobowiązany jest do zapewnienia wyłącznej
obsługi gastronomicznej w godzinach trwania imprezy, w zakresie:
a)  dystrybucji piwa  (po uprzednim uzyskaniu zezwolenia z Urzędu Gminy i Miasta Raszków)
b) gastronomii ciężkiej
c) stoisk z jedzeniem typu fast food
c) gastronomii lekkiej  (wata cukrowa, popcorn, słodycze, żelki, orzeszki, gofry, lody itd.)
c) sprzedaży napojów bezalkoholowych

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest zapewnić sprzęt techniczny w ilości nie mniejszej niż:
–  rollbar - minimum 7 sztuk
–  minimum 4 punkty obsługi gastronomicznej
–  800  miejsc  siedzących,  w  tym  150  miejsc  w  postaci  ław  i  stołów  pod  parasolami  lub
namiotem  (pozostałe ławy ze stołami zostaną umieszczone pod namiotem gminnym).

Oczekiwaniania wobec Wykonawcy
Dodatkowa  usługa  dotyczy  przygotowania  przez  Wykonawcę  na  miejscu  imprezy  180
darmowych  porcji żywnościowych, które będą wydawane za okazaniem kuponu, w tym:
-  100 porcji obiadowych składających się z porcji mięsa 200 g, ziemniaków lub frytek, surówki
lub bigosu lub kapusty oraz napoju
-  80 porcji składających się z bigosu, kiełbasy, pieczywa oraz napoju

Minimalna  kwota  za  wyłączną  obsługę  gastronomiczną  wynosi:  3.000,00  zł  (brutto).
Zadeklarowana  przez  Wykonawcę  kwota  płatna  będzie  gotówką  lub  przelewem  na  konto
M-GOK  w ciągu 20 dni od zakończenia imprezy.

Wykonawca  zobowiązany  jest  posiadać  aktualne  wymagane  pozwolenia  na  prowadzenie
swojej  działalności,  niezbędną  wiedzę,  doświadczenie  i  potencjał  techniczny,  a  także
dysponować  osobami  zdolnymi  do  wykonywania  zadań,  o  których  mowa  w  zapytaniu
ofertowym.
Organizator zapewnia Wykonawcy dostęp do energii elektrycznej i wody. 

Oferta powinna zawierać: nazwę firmy, adres, NIP, nr telefonu, oświadczenie o posiadaniu
stosownych uprawnień i pozwoleń do prowadzenia działalności handlowo-gastronomicznej.
Oferta  powinna  być  przesłana  drogą  elektroniczną  na  adres  mailowy  m-gok@home.pl 
lub pocztą w zaklejonej kopercie na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, ul. Koźmińska 8
63-440 Raszków lub doręczona osobiście.

Termin składania ofert upływa w dniu:  24 lutego 2016 r.  W ciągu 2 dni od złożenia, oferta
może podlegać negocjacjom. 
Głównymi  kryteriami  wyboru  oferty  będą:  zgodność  oferowanej  usługi  z  zakresem  usług
podanym w zapytaniu, potwierdzenie wykonania dodatkowej usługi, wysokość zadeklarowanej
przez Wykonawcę kwoty za wyłączność usługi gastronomicznej, terminowe złożenie oferty.
Ocena ofert odbędzie się najpóźniej do 3 marca 2016 r.
Informacje dotyczące wyników złożonych ofert zostaną umieszczone na stronie internetowej
Zamawiającego  oraz  przekazane  telefonicznie  lub  pocztą  elektroniczną  Wykonawcy
wyłonionemu przez Organizatora do obsługi gastronomicznej imprezy, w ciągu 2 dni od daty
rozpatrzenia ofert.
Powyższe zapytanie ofertowe nie jest jednoznaczne ze złożeniem zamówienia.

Osoba upoważniona do kontaktów i udzielania informacji:
Katarzyna Pawłowska – dyrektor M-GOK,  tel. 728 914 434    e-mail: m-gok@home.pl

W załączeniu wzór oferty.



Miejsce ......................................,  data ................................

OFERTA

dotycząca wyłącznej obsługi gastronomicznej, podczas imprezy plenerowej

"POWITANIE LATA", organizowanej przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Raszkowie

25 czerwca 2016 r.  na terenie boiska sportowego w Raszkowie.

Dane Firmy

nazwa: ___________________________________________________________

adres:  ___________________________________________________________

NIP      ________________________________

numer kontaktowy: _______________________

Oświadczamy iż:

-  zapoznaliśmy się z zawartymi w zapytaniu ofertowym informacjami oraz warunkami 

   (zakresem usług i oczekiwaniami wobec Wykonawcy) i akceptujemy je,

-  posiadamy stosowne uprawnienia do prowadzenia działalności handlowo-

   gastronomicznej, zgodnie z wymogami ustawowymi,

-  posiadamy niezbędną wiedzę oraz potencjał techniczny i osobowy do wykonania w/w

   usługi

-  w przypadku wyboru naszej oferty przystąpimy do podpisania umowy w miejscu      

   i czasie określonym przez Organizatora,

-  za przyznanie wyłączności oferujemy kwotę ................................... zł 

   (nie mniej niż 3.000,00 zł)

                                                                             ------------------------------------------------------------
                                                                                                     pieczątka, podpis 


