SAMORZĄDOWY OŚRODEK KULTURY W ALWERNI OGŁASZA KONKURS OFERT
NA KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ GASTRONOMICZNĄ IMPREZY PLENEROWEJ
NA ZASADZIE WYŁĄCZNOŚCI HANDLOWEJ OFERTA DOTYCZY IMPREZY

DNI GMINY ALWERNIA
W DNIACH 16-17 CZERWCA 2018 r.

MIEJSCE – STADION MKS ALWERNIA

Nazwa, termin i miejsce imprezy
Impreza odbędzie się w dniach 16 i 17 czerwca 2018 roku w Alwerni, stadion MKS Alwernia, ul. Zięby.
Impreza odbywa się roku Jubileuszowym 25-lecia Nadania Praw Miejskich Alwerni.

Zakres zamówienia:
Wyłoniony w drodze konkursu Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia:
1. Minimum cztery stoiska gastronomiczne o zróżnicowanym asortymencie m.in. np.:
- potrawy z grilla, rożna (minimum 5 rodzajów ciepłych posiłków)
- hot dogi, frytki, hamburgery, zapiekanki, pizza itp.
- słodycze, gofry, wata cukrowa, napoje (bezalkoholowe gazowane i niegazowane, piwo,
soki owocowe w plastikowych pojemnikach itp.)
- cateringu występujących zespołów (CZADOMAN, THE POSTMAN oraz ewentualnych innych
zespołów, kabaretów, zespołu grającego zabawę taneczną) wg przesłanych riderów,
- przygotowania ciepłego posiłku dla służb zabezpieczających imprezę w ilości 100 porcji łącznie
na 2 dni.
2. Roll bary - minimum 12 miejsc wylewowych – sprzedaż piwa wyłącznie w plastikowych kubkach.
3. Wystarczającą ilość miejsc (minimum 1000 zadaszonych miejsc do siedzenia za stołami),
hali namiotowej min 350m2 oraz podestu przed estradą minimum 200m2.
4. W ramach wyłączności oczekujemy od Oferenta zapewnienia przez 2 dni trwania imprezy (16 i 17
czerwca 2018) bezpłatnych atrakcji dla dzieci (np. zamki dmuchane, zjeżdżalnie dmuchane,
trampoliny, kule wodne, eurobungee, auta akumulatorowe itp.).
5. Po stronie Oferenta leży również uzyskanie zgody Stacji Epidemiologicznej na sprzedaż i działalność
gastronomiczną, oraz wszystkich potrzebnych zaświadczeń i pozwoleń na prowadzenie tego typu
działalności w tym zezwolenie Burmistrza Gminy Alwernia na prowadzenie sprzedaży napojów
alkoholowych w trakcie 2-dniowej imprezy.
6. Oferent zobowiązany jest do rozstawienia stoisk zgodnie z wytycznymi organizatora zawartymi
w regulaminie imprezy (tak, aby ułatwić dostęp do energii elektrycznej i wody).
7. Oferent zobowiązuje się do obsługi punktów gastronomicznych podczas w/w imprezy w czasie
jej trwania oraz do bieżącego utrzymywania czystości w granicach obszaru swojej działalności
i na terenie trwania imprezy w trakcie oraz po jej zakończeniu, w szczególności po zakończeniu
imprezy sobotniej, aby miejsce imprezy było przygotowane pod względem czystości w niedzielę od
godziny 13:00. Oferent również usunie śmieci najpóźniej do dnia 18 czerwca do godziny 17:00
8. Oferent zobowiązuje się do wydawania posiłków w naczyniach jednorazowych.
9. Oferent zabezpieczy we własnym zakresie własne źródło energii potrzebne do obsługi swojej
działalności wraz z okablowaniem elektrycznym /przewody odpowiadające wymogom BHP i
warunkom techniczno-elektrycznym/.
10. Oferent zobowiązany jest do ogrodzenia miejsca punktów sprzedaży.
11. Oferent zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Organizatora w zakresie Ustawy
o bezpieczeństwie imprez masowych w ramach organizowanych imprez.
12. W zamian za wyłączność handlową oczekujemy od Oferenta innych ciekawych propozycji
darmowych usług i atrakcji wynikających z charakteru imprezy.
13. Oferent zobowiązany jest do zabezpieczenia swoich stoisk w zakresie przepisów
przeciwpożarowych.
14. Oferent, który wygra konkurs na kompleksową obsługę gastronomiczną imprezy, wnosi przed
imprezą opłatę w wysokości minimum 3 500,00 zł do dnia 13.06.2018r na rachunek bankowy
Samorządowego Ośrodka Kultury w Alwerni nr 91 8444 0008 0040 0400 1469 0004

Deklarowana przez Oferenta wyższa kwota podnosi atrakcyjność składanej oferty.
15. Szczegółowe warunki realizacji zamierzenia określi umowa spisana z Oferentem,
który wygra konkurs.
Oferta powinna zawierać:
1. Nazwę firmy, adres, NIP, telefon,
2. Rodzaj asortymentu,
3. Ilość stanowisk handlowych i gastronomicznych,
4. Ilość zabezpieczonych miejsc dla uczestników imprezy,
5. Wstępną ofertę cenową brutto na menu proponowane podczas imprezy,
6. Oświadczenia o:
posiadaniu przez Oferenta stosownych uprawnień do prowadzenia działalności
handlowo-gastronomicznej zgodnie z wymogami ustawowymi,
posiadaniu niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowaniu przez Oferenta
potencjału technicznego i osobowego zdolnego do obsługi wyłączności handlowej,
sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej przyjęcie i realizację wyłączności
handlowej przez Oferenta.
7. Referencje i udokumentowane doświadczenie w obsłudze imprez masowych w ostatnich 3 latach
8. Oświadczenie, że Oferent zapoznał się z warunkami konkursu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.
Oferty należy składać pocztą lub osobiście w Samorządowym Ośrodku Kultury, Rynek 3, 32-566
Alwernia. Oferty przyjmowane będą do dnia 11 maja 2018 roku do godziny 13:00.
Dla ofert wysłanych pocztą, decyduje data wpływu.
O wynikach konkursu, Samorządowy Ośrodek Kultury w Alwerni poinformuje mailowo podmiot, który
wygra konkurs do dnia 22 maja 2018 roku oraz zamieści tą informację na stronie internetowej
Samorządowego Ośrodka Kultury www.sok.alwernia.pl
Szczegółowych informacji udzielają:
Danuta Karcz, (12) 283 19 87 od 10:00 do 14:00
Iwona Kuglin, (12) 283 19 87 od 10:00 do 14:00
Marek Skowronek tel. 508 387 253 lub lub (12) 283 19 87
Organizator przewiduje możliwość prowadzenia negocjacji z dwoma wybranymi Oferentami,
których oferty zostaną uznane za najkorzystniejsze.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert bez podania przyczyn.
Organizator zastrzega sobie prawo do promocji i reklamy firm podczas festynu.

Planowany, wstępny program imprezy

DNI GMINY ALWERNIA
16 CZERWCA 2018 – SOBOTA

Turniej piłki siatkowej na piasku

Występy artystyczne grup dziecięcych i młodzieżowych
KONCERT ZPiT KRAKOWIACZEK

Koncert CZADOMAN
Zabawa taneczna do godziny 2:00

17 CZERWCA – NIEDZIELA
Występy artystyczne grup dziecięcych i młodzieżowych
Koncert Laureatów Festiwalu Artystycznego Dzieci i Młodzieży FADiM
Festiwal Smaków Gminy Alwernia

Koncert ZESPOŁU THE POSTMAN
Planowane imprezy towarzyszące:
wesołe miasteczko, zawody wędkarskie, dodatkowe atrakcje dla dzieci, mecze piłki nożnej itp.

Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w planowanym programie imprezy.

Załączniki

....................................
(nazwa, adres oferenta)
OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że zapoznałem/a się z ogłoszeniem o konkursie NA KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ
GASTRONOMICZNĄ IMPREZY PLENEROWEJ NA ZASADZIE WYŁĄCZNOŚCI HANDLOWEJ
IMPREZY DNI GMINY ALWERNIA W DNIACH 16-17 CZERWCA 2018 r. MIEJSCE – STADION MKS
ALWERNIA i akceptuję jego warunki.

Oświadczam również, że w przypadku wyboru naszej oferty niezwłocznie przystąpimy do podpisania
umowy w miejscu i czasie wyznaczonym przez organizatora konkursu.
Oświadczam, że jestem świadom/a, iż w przypadku nie podpisania umowy w terminie
określonym przez organizatora, organizator może przeprowadzić ponownie postępowanie ofertowe
lub odstąpić wyłączność na obsługę imprezy plenerowej na rzecz drugiego w kolejności oferenta.

.........................................
(miejscowość, data)

…..................................................
(podpis oferenta)

....................................
(nazwa, adres oferenta)
OŚW IADCZENIE
Oświadczam, że składając ofertę konkursową NA KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ GASTRONOMICZNĄ
IMPREZY PLENEROWEJ NA ZASADZIE WYŁĄCZNOŚCI HANDLOWEJ IMPREZY DNI GMINY ALWERNIA
W DNIACH 16-17 CZERWCA 2018 r. MIEJSCE – STADION MKS ALWERNIA, znajduję się w sytuacji

ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie umowy.

.........................................
(miejscowość, data)

….....................................................
(podpis oferenta)

....................................
(nazwa, adres oferenta)
OŚW IADCZENIE
Oświadczam, że składając ofertę konkursową NA KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ GASTRONOMICZNĄ
IMPREZY PLENEROWEJ NA ZASADZIE WYŁĄCZNOŚCI HANDLOWEJ IMPREZY DNI GMINY ALWERNIA
W DNIACH 16-17 CZERWCA 2018 r. MIEJSCE – STADION MKS ALWERNIA, posiadam stosowne

uprawnienia do prowadzenia działalności handlowo-gastronomicznej zgodnie z wymogami ustawowymi.
.........................................
(miejscowość, data)

….....................................................
(podpis oferenta)

....................................
(nazwa, adres oferenta)
OŚW IADCZENIE
Oświadczam, że składając ofertę konkursową NA KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ GASTRONOMICZNĄ
IMPREZY PLENEROWEJ NA ZASADZIE WYŁĄCZNOŚCI HANDLOWEJ IMPREZY DNI GMINY ALWERNIA
W DNIACH 16-17 CZERWCA 2018 r. MIEJSCE – STADION MKS ALWERNIA, posiadam niezbędną wiedzę

i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobowym zdolnym do obsługi wyłączności
handlowej.

.........................................
(miejscowość, data)

….....................................................
(podpis oferenta)

....................................
(nazwa, adres oferenta)
OŚW IADCZENIE
Oświadczam, że składając ofertę konkursową NA KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ GASTRONOMICZNĄ
IMPREZY PLENEROWEJ NA ZASADZIE WYŁĄCZNOŚCI HANDLOWEJ IMPREZY DNI GMINY ALWERNIA
W DNIACH 16-17 CZERWCA 2018 r. MIEJSCE – STADION MKS ALWERNIA zapoznałem/am się z

warunkami konkursu, regulaminem imprezy, planowanym, wstępnym programem imprezy i przyjmuje
te warunki bez zastrzeżeń.
.........................................
(miejscowość, data)

….....................................................
(podpis oferenta)

