Zaproszenie do składania ofert
na zadanie pn: „Obsługa cateringowa Dożynek Gminy Oleśnica 2018 na
zasadzie wyłączności”
1. Zamawiający
Gminny Ośrodek Kultury Oleśnica
Adres: Ligota Polska 3a, 56-400 Oleśnica
tel.: 71 314 02 38
www.gokolesnica.pl
2. Tryb udzielenia zamówienia

Zamówienie będzie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności i nie podlega przepisom ustawy
Prawo Zamówień Publicznych. Zapytanie zostanie umieszczone na stronie internetowej
Zamawiającego.
3. Zakres obsługi
Wyłoniony Wykonawca wybrany do zawarcia umowy zobowiązany jest do zapewnienia obsługi
gastronomicznej- catering na terenie boiska sportowego w Boguszycach w terminie 25.08.2018 r. na
imprezie Dożynki Gminy Oleśnica 2018, której Zamawiający jest organizatorem.
W zakres obsługi wchodzi w szczególności:
1)
Dystrybucja piwa z kega w kubkach plastikowych 400 ml (po uprzednim uzyskaniu
jednorazowej koncesji w Urzędzie Gminy Oleśnica)
2)
Sprzedaż dan ciepłych:
a)
z grilla (kiełbaski, szaszłyki, karkówka, itp.)
b)
innych, np. bigos, zupy, frytki wraz z dodatkami (naczynia jednorazowe, pieczywo)
3)
Sprzedaż napojów bezalkoholowych
4)
Sprzedaż lodów i słodyczy
5)
Inny asortyment, np. zimne przekąski
4. Założenia ogólne
1). Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana przez Zamawiającego otrzymuje wyłączne prawo
organizacji usługi cateringowej, tj. realizacji talonów spożywczych Zamawiającego na posiłek (ok. 300
szt.) i napój (ok. 600 szt.), organizacji i sprzedaży artykułów spożywczych podczas imprezy, co
oznacza, że prowadzenie jakiejkolwiek innej działalności gastronomicznej (za wyjątkiem sprzedaży
waty cukrowej, popcornu, słodkich napojów-sorbetów, ziemniaczanych chipsów oraz gofrów) na
terenie imprezy wymaga zgody wyłonionego Wykonawcy.
2). Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usługi cateringowej podczas w/w imprezy wyłącznie
na wyznaczonym terenie oraz w godzinach ustalonych z Zamawiającym.
3). Wykonawca zobowiązuje się do bieżącego utrzymania czystości w granicach swojego obszaru
działania w trakcie imprezy oraz pozostawienia terenu w czystości po imprezie.

4). Wykonawca zobowiązuje się we własnym zakresie zapewnić dostawy wody na potrzeby swojej
działalności.
5). Wykonawca zobowiązuję się we własnym zakresie zapewnić nie mniej, jak 300 miejsc siedzących
dla konsumentów cateringu w postaci ławo-stołów ustawionych w namiotach lub pod parasolami.
6). Ceny na sprzedawane produkty oraz ceny za talony (napój oraz posiłek) Wykonawca ustala na
własną odpowiedzialność i ryzyko, zamieszcza je w ofercie. Ceny mogą ulec zmianie w wyniku
dalszych negocjacji przeprowadzonych z wybranym Wykonawcą lub Wykonawcami. Wykonawca, z
którym Zamawiający zawrze umowę jest zobowiązany do utrzymania ustalonych cen produktów w
dniu organizacji Dożynek Gminy Oleśnica 2018, przez wszystkie podmioty świadczące usługi w
imieniu Wykonawcy.
7). Zamawiający zapewnia ochronę terenu działania Wykonawcy tylko i wyłącznie w zakresie
i w czasie działań służb ochrony wynajętych do zabezpieczenia całej imprezy.
8). W przypadku odstąpienia od wykonania umowy z winy Wykonawcy, 60 % wpłaconej kwoty
przechodzi na rzecz Zamawiającego.
9). Wykonawca jest zobowiązany do realizowania talonów na posiłki i napoje, przygotowanych przez
Zamawiającego, które będą dystrybuowane wśród gości Dożynek Gminy Oleśnica 2018. Zamawiający
ustali z Wykonawcą liczbę talonów minimum na 3 dni przed Dożynkami Gminy Oleśnica 2018.
Wykonawca zobowiązuje się do przechowywania wykorzystanych talonów i przygotowania po
Dożynkach rozliczenia z Zamawiającym jedynie na podstawie zrealizowanych talonów.
5. Oferta powinna zawierać:
1). Aktualny wypis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej potwierdzający dopuszczenie do obrotu gospodarczego w zakresie objętym ofertą,
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2). Określenie wysokości deklarowanej kwoty wpłaty (w PLN brutto) na rzecz Zamawiającego za
uzyskanie wyłączności (wg wzoru w załączniku nr 1).
3). Określenie asortymentu, zaplecza gastronomicznego (wg wzoru w załączniku nr 1), ponadto
Wykonawca może przedstawić inne załączniki, prezentujące swoją działalność cateringową.
4). Podpisane oświadczenie, że Wykonawca zna i akceptuje wszystkie warunki współpracy ustalone w
zaproszeniu do składania ofert (wg wzoru załączniku nr 1).
6. Kryteria wyboru ofert:
1). Złożone oferty będą rozpatrywane przez Zamawiającego (organizatora imprezy), który dokona
wyboru oferty najlepiej służącej realizacji usługi oraz ogólnie pojętego dobrego interesu
Zamawiającego, 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) wykaz oraz szczegółowa kalkulacja cen za sprzedaż wszystkich produktów oraz cen talonów – 60%;
b) oferowana kwota za wyłączność –20%;

c) możliwości realizacji zadania przez Wykonawcę tj. zaplecze gastronomiczne (wraz z podaniem ilości
stanowisk nalewania piwa, stanowisk grillowych, etc.)– 20%
7. Procedury związane z ofertą:
1). Oferty należy składać do dnia 10 lipca 2018 r. do godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego: Gminny
Ośrodek Kultury Oleśnica, Ligota Polska 3a, 56-400 Oleśnica, z dopiskiem: „Obsługa cateringowa
Dożynek Gminy Oleśnica 2018 na zasadzie wyłączności” osobiście lub listem poleconym (decyduje
data wpływu do siedziby Zamawiającego). Oferta dostarczona po tym terminie nie będzie ważna.
2). Otwarcie ofert nie ma charakteru publicznego.
3). Wybrany oferent zostanie poinformowany o podjęciu współpracy najpóźniej w dniu 17 lipca 2018.
4). Przewidywany termin podpisania umowy: 26.07.2018 r.
5). Oferent zobowiązuje się do wpłaty zaoferowanej kwoty za wyłączność na konto Zamawiającego
w terminie do trzech dni roboczych od dnia podpisania umowy.
6). Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, prawo zmiany warunków lub
odwołania zaproszenia do składania ofert, oraz prawo zamknięcia postępowania bez wyboru
oferty na każdym jego etapie.
7). Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest do zawarcia
umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. W przypadku nie przystąpienia do
zawarcia umowy zgodnej z załączonym projektem, Zamawiający wezwie do zawarcia umowy
kolejnego Wykonawcę, który zaproponował najwyższą cenę za wyłączność obsługi cateringowej
Dożynek Gminy Oleśnica 2018.

