Zaproszenie do złożenia Oferty
Centrum Kultury i Sportu w Miechowie
ul. Racławicka 10
32-200 Miechów
[nazwa zamawiającego]
Zaprasza
do złożenia Oferty na:
„Gastronomia – Dni Miechowa 2018”
1. Sposób przygotowania Oferty :
- w jednej zamkniętej kopercie, w siedzibie zamawiającego, biuro Krytej Pływalni ul.
M. Konopnickiej 4, I piętro
2. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy
oraz napis: „Oferty na: Gastronomia – Dni Miechowa 2018”
3. W przypadku chęci zachowania anonimowości Wykonawcy dopuszcza się złożenie
koperty bez adresu Wykonawcy, adres ten ma być jednak przedłożony na formularzu
Oferty .
4. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wyłączność handlowa, w tym ciepłe posiłki, napoje oraz piwo*
(* Zgodnie z ustawą Dz. U. z 2009 r. Nr 62, poz. 504 sprzedaż i spożycie piwa będzie
odbywać się w specjalnie wyznaczonym miejscu wyłączonym z imprezy masowej, jaką są
”Dni Miechowa 2018”. Miejsce to pokazane jest na mapce dołączonej do naszej oferty)
podczas „Dni Miechowa 2018”, w dniach 16-17 czerwca 2018 roku - Gastronomia, miejsce
lokalizacji: Stadion Sportowy MKS Pogoń Miechów, ul. M. Konopnickiej 19, miejsce
wydzielone ogrodzeniem z obszaru należącego do stadionu, poza obszarem imprezy masowej.
Mapka poglądowa i plan obiektu z zaznaczonym miejscem rozstawienia przedstawia
Załącznik nr 2.
Oferent powinien spełniać następujące kryteria:
- minimum 5 rollbarów,
- zapewnić miejsca siedzące dla minimum 400 osób (np. komplety ława+stolik, parasole,
namioty itp.),
- zapewnić stoiska z napojami chłodzącymi (gazowane, niegazowane, soki itp.) oraz gorącymi
(kawa, herbata itp.),
- gastronomia typu fast-food (zapiekanki, hamburgery, frytki, hot-dogi itp.) oraz grill
(kiełbaski, karczki, szaszłyki, kaszanka itp.),
- gastronomia tzw. „lekka” (gofry, lody, wata cukrowa, popcorn, słodycze, żelki),
- stoiska z zabawkami, balonami, perukami itp.
- utrzymanie należytego porządku w ogródku w trakcie trwania imprezy (zabezpieczenie
dostatecznej ilości koszy na śmieci oraz usuwanie śmieci z terenu ogródka gastronomicznego
w miejsce wyznaczone przez Organizatora).
Organizator zapewnia dostęp do bieżącej wody.

Organizator nie zapewnia prądu na czas trwania imprezy „Dni Miechowa 2018”,
wynajem agregatu leży po stronie oferenta.
Zamówienie na wyłączność handlową nie dotyczy „Pokazu motocykli zabytkowych
i współczesnych”, który w niedzielę 17 czerwca 2018 roku odbędzie się w miejscu imprezy
masowej „Dni Miechowa 2018” w godz. 15:00 – 16:00 (w tym czasie będzie wydawany przez
Organizatora darmowy posiłek oraz napoje dla motocyklistów).
Wstępny Program „Dni Miechowa 2018” przedstawia Załącznik nr 3.
5. Termin realizacji zamówienia:
od dnia 16 czerwca 2018 do dnia 17 czerwca 2018 w godz. 8:00 - 22:00, z wyjątkiem j/w
6. Opis sposobu przygotowania Oferty:
Na wypełnionym Formularzu Oferty stanowiącej Załącznik do niniejszego Zaproszenia
przedkładamy propozycję cenową za w/w usługę.
7. Kryteria oceny ofert;
a) cena

90 %

b) referencje, zdjęcia stoiska

10 %

8. Termin i miejsce złożenia Oferty :
Oferty należy złożyć w terminie do dnia 8 lutego 2018, do godz. 10:00, w siedzibie
zamawiającego: biuro Krytej Pływalni, ul. M. Konopnickiej 4, I piętro lub przesłać pocztą,
przesyłką poleconą – decyduje data i godzina wpływu do biura.
9. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest:
Ewelina Idzik tel. 609 269 798
10. Miejsce i termin otwarcia Ofert:
Otwarcie Ofert nastąpi w dniu 8 lutego 2018r. o godz. 10:30 w siedzibie
zamawiającego: biuro Krytej Pływalni, ul. M. Konopnickiej 4, I piętro
11. Informacje końcowe:
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej Oferty zamawiający wyśle do wykonawcy
umowę i omówi szczegółowe ustalenia realizacji zamówienia.
………………………………………..
[podpisał]
Miechów, dn. ……………………….
W załączeniu:
1. Wzór formularza oferty

Wzór Formularza Oferty.
OFERTA
W zamian za uzyskanie wyłączności handlowej w zakresie obsługi gastronomicznej (ciepłe
dania, napoje, piwo* ) imprezy „ Dni Miechowa 2018” w dniach 16-17 czerwca 2018 roku
(z wyjątkiem godz. 15:00 – 16:00 w niedzielę 17 czerwca 2018 roku, kiedy to w miejscu
imprezy „Dni Miechowa 2018” odbędzie się pokaz motocykli zabytkowych i współczesnych i
w tym czasie będzie wydawany przez organizatora darmowy posiłek dla motocyklistów)
oferuję kwotę: …………….……….....…(netto/brutto**)
słownie:
………………………………………………………………………….......................................
..............................................................................................
(**niewłaściwe skreślić, najlepiej podać kwotę brutto)

Proszę o uzupełnienie oferty w miejscach wykropkowanych i złożenie jej
w

sekretariacie

Centrum

Kultury

i

Sportu

w

Miechowie

Kryta

Pływalnia,

ul. M. Konopnickiej 4, 32-200 Miechów. Termin składania ofert upływa w dniu 8 lutego
2018r. o godzinie 10:30. Otwarcie kopert z ofertami i wybór najkorzystniejszej z nich
odbędzie się w dniu 8 lutego 2018r. o godz. 10:30. W Załączniku poglądowy program „Dni
Miechowa 2018”.
………………………
………………………
………………………

* Zgodnie z ustawą Dz. U. z 2009 r. Nr 62, poz. 504 sprzedaż i spożycie piwa będzie
odbywać się w specjalnie wyznaczonym miejscu wyłączonym z imprezy masowej, jaką są
”Dni Miechowa 2018”. Miejsce to pokazane jest na mapce dołączonej do naszej oferty.

Załącznik nr 2: Plan sytuacyjny obiektu Stadion MKS Pogoń, ul. Konopnickiej 19
– miejsce odbywania się imprezy masowej pn „Dni Miechowa 2018”

Załącznik nr 3
PROGRAM
DNI MIECHOWA 2018

SOBOTA - 16 czerwca - MKS POGOŃ (UL. M. KONOPNICKIEJ 19)
12:00 - 14:00 - gry i zabawy sportowe z MKS Pogoń
14:00 - Pokazy sprzętu, broni i umundurowania polskich jednostek powietrzno-desantowych
17:00 – koncert:
18:30 - ELEFANTES
20:30 – koncert: ŁĄKI ŁAN

NIEDZIELA - 17 czerwca - MKS POGOŃ (UL. M.KONOPNICKIEJ 19)
11:00 - strzelanie z broni pneumatycznej
15:00 - pokaz motocykli zabytkowych i współczesnych.
15:00 – CKiS time - soliści, zespoły i grupy taneczne działające przy Centrum Kultury
i Sportu
17:00 – lokalne zespoły - koncerty
20:30 - GWIAZDA WIECZORU: PECTUS
22:00 - Pokaz sztucznych ogni.
__________________________________________________________________________________________
* szczegóły programowe mogą ulec zmianie

