OGŁOSZENIE NA OBSŁUGĘ OGRÓDKA PIWNEGO
WRAZ Z GASTRONOMIĄ TYPU ROŻEN, GRILL,
PODCZAS FESTYNU PN. „STRAWCZYNADA 2016”
W dniach 20-21 sierpnia 2016 roku odbywać się będzie na terenie Centrum Sporowo-Rekreacyjnego OLIMPIC w Strawczynku, ul. Turystyczna 6, festyn pn. „Strawczynada 2016”
w związku z czym zapraszamy do złożenia ofert na obsługę ogródka piwnego wraz z gastronomią
typu rożen, grill podczas w/w festynu.
Opis przedmiotu oferty.
1. Kompleksowa obsługa ogródków piwnych w dniach 20-21 sierpnia 2016 r.
2. Organizator dysponuje terenem obejmującym jeden ogródek piwny.
3. Mapka lokalizacji ogródka piwnego w załączeniu (załącznik MAPKA.pdf).
Oferta powinna zawierać:
•
•

kwotę brutto na rzecz organizatora za wynajem terenu pod wyłączność obsługi - ogródka
piwnego,
dokładny wykaz urządzeń oraz dokumentację fotograficzną wyglądu ogródka piwnego
/posiadane urządzenia, opłotowania i itp.

Sposób dostarczania ofert:
Oferty na obsługę ogródka piwnego wraz z gastronomią typu rożen, grill należy składać do dnia
15.03.2016 r. w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „OFERTA NA OBSŁUGĘ OGRÓDKA
PIWNEGO WRAZ Z GASTRONOMIĄ TYPU ROŻEN, GRILL PODCZAS FESTYNU PN.
„STRAWCZYNADA 2016” na adres:
Centrum Sportowo-Rekreacyjne OLIMPIC, Strawczynek, 26-067 Strawczyn,
ul. Turystyczna 6, (budynek krytej pływalni) I piętro, pok. Administracji.
Oferty można złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty w zaklejonych kopertach.
Zakres oferty:
1. Kompleksowe ustawienie, wygrodzenie, przygotowanie oraz obsługa „ogródka piwnego”
w dniach 20-21 sierpnia 2016 r. na terenie ściśle określonym przez Organizatora według
załączonej mapki (załącznik – MAPKA.pdf).
2. Sprzedaż piwa tylko i wyłącznie w pojemnikach plastikowych jednorazowych.
3. Zapewnienie minimum 600 miejsc siedzących za stołami pod zadaszeniem (namioty,
parasole).
4. Ogrodzenie płotkami ogródka piwnego.
5. Zapewnienie minimum 6 rolbarów.
6. Zapewnienie minimum 4 grilli oraz rożna.
7. Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku osób przebywających na terenie ogródka
piwnego (wynajęcie firmy ochroniarskiej).
8. Ustawienie ogródków w wyznaczonym sektorze nadzorować będzie przedstawiciel
Organizatora.

Informacje dodatkowe:
1. Wybrany oferent otrzyma wyłączność na organizacje ogródka piwnego, sprzedaż piwa
i napoi bezalkoholowych w wyznaczonym sektorze – ogródku piwnym.
2. Organizator imprezy wyraża zgodę na rozstawienie stoiska – ogródka piwnego
wymienionego w formularzu ofertowym. Pozostałe stoiska niewymienione w formularzu
ofertowym będą niezwłocznie usuwane z terenu imprezy. W szczególności dotyczy to stoisk
asortymentowo niezwiązanych z wymienionym formularzem ofertowym.
3. Po stronie oferenta leży uzyskanie wszystkich niezbędnych zaświadczeń oraz pozwoleń.
4. Oferent zobowiązany jest do bieżącego utrzymania czystości w granicach swojego obszaru
oraz zapewnienie odpowiedniej ilości pojemników na śmieci w czasie i po każdym dniu
imprezy.
5. Ceny sprzedaży produktów piwnych oraz napoi ustala oferent na własną odpowiedzialność
i ryzyko.
6. Organizator nie ma wpływu na funkcjonowanie sklepów i lokali gastronomicznych
zlokalizowanych w sąsiedztwie terenu imprezy.
7. Organizator nie zapewnia ochrony sektorów gastronomicznych.
8. Oferent jest zobowiązany do posiadania:
•

sprawnych instalacji i urządzeń elektrycznych zgodnych z aktualnymi normami
bezpieczeństwa oraz przepisami BHP,

•

50 mb przewodu elektrycznego i rozdzielni prądu.

9. Oferent ponosi całkowitą odpowiedzialność za działanie ustawionych przez siebie urządzeń
i za ewentualne szkody wywołane przez urządzenie oraz z tytułu świadczonej usługi.
10. Jeżeli żadna z ofert nie będzie spełniała oczekiwań zamawiającego, zastrzega on sobie
prawo:
•

możliwość zamknięcia zapytań ofertowych bez rozstrzygnięcia zapytań ofertowych,

•

ogłoszenia nowego zapytania ofertowego,

•

zawarcia umowy z dowolnie wybranym przez siebie oferentem bez podania
uzasadnienia.

11. Wyboru oferenta dokona komisja powołana przez dyrektora SCKiS.
12. Wykonawca wniesie opłatę za wynajem placu pod ogródek piwny wraz z gastronomią typu
rożen, grill, podczas festynu pn. „Strawczynada 2016”, 60% opłaty do 30.05.2016 r.,
a pozostałą kwotę 40% do 31.07.2016 r.

INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM I EKONOMICZNYM
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie umieszczona na stronie Samorządowego
Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie (www.olimpicstrawczyn.pl) w dniu 21.03.2016r.
Oferent, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest do zawarcia umowy
w terminie i miejscu wskazanym przez Organizatora (informacja zostanie przekazania telefonicznie
lub pisemnie). W przypadku nie przystąpienia do zawarcia umowy zgodnej z załączonym
projektem, organizator wezwie do zawarcia umowy kolejnego wybranego przez siebie oferenta,
który zaproponował najkorzystniejszą ofertę na obsługę i organizację ogródka piwnego.
W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Panem Andrzejem Barwińskim
pod nr telefonu 691-343-406.

