
 
 

 

REGULAMIN WYBORU OFERTY NA OBSŁUGĘ GASTRONOMICZNĄ I HANDLOWĄ 
PODCZAS IMPREZY PLENEROWEJ „ ŚWIĘTO ZIEMI GDOWSKIEJ 2019 ” 

 
I  Warunki udziału Obsługującego gastronomię i stoiska handlowe  w postępowaniu na obsługę 
gastronomiczną i handlową imprezy  z wyłącznością mogą ubiegać się Obsługujący imprezę, którzy: 
 
1. Złożą oferty zgodne z zakresem zamówienia i specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz 
zadeklarują kwotę za wyłączność na obsługę  gastronomiczną i handlową imprezy, która 
zadowoli Organizatora. 
2. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności, tzn. posiadają aktualną koncesję 
- zezwolenie na prowadzenie działalności gastronomicznej i handlowej oraz zgodę Stacji 
Epidemiologicznej. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem 
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 
3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 
4. Obsługujący gastronomię i stoiska handlowe ma prawo przed upływem terminu składania 
ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia z dopiskiem na 
kopercie „Wycofanie". Koperty oznaczone w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności. Po 
stwierdzeniu poprawności postępowania Obsługujący gastronomię i stoiska handlowe w 
zakresie wycofania oferty. Oferty wycofane nie będą odczytywane. 
5. Organizator nie wymaga wniesienia wadium. 
 
II. Wykaz dokumentów, jakie maja dostarczyć Obsługujący gastronomię i stoiska 
handlowe 
1. Formularz ofertowy (wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu) 
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru na 
prowadzenie działalności gospodarczej. 
3. Zgoda Stacji Epidemiologicznej na prowadzenie działalności gastronomicznej z przepisami 
obowiązującymi na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 
4. Kopie polisy OC. 
5. Wykaz wykonanych usług objętych przedmiotem konkursu potwierdzony referencjami. 
6. Fotografie stoisk z imprez obsługiwanych przez oferenta. 
 
III. Opis sposobu i kryteria obliczenia ceny oferty: 
 
Obsługujący gastronomię i stoiska handlowe zobowiązany jest do podania kwoty brutto, jaką 
może zapłacić za uzyskanie wyłączności. Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, 
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
Złożone oferty zostaną ocenione zgodnie z następującymi kryteriami: 
1. Cena znaczenie -70 pkt 
2. Doświadczenie w obsłudze dużych imprez plenerowych – masowych. Ocena na 
podstawie referencji potwierdzających obsługę gastronomiczną imprez masowych 
znaczenie -30 pkt 
Ocena wg kryteriów podanych powyżej dokonywać się będzie wg następujących zasad: 
Kryterium Nr 1 cena - oferowana cena brutto w PLN. Maksymalną ilość punktów 70 
otrzyma oferent, który poda najwyższą cenę 
C = Ci/Cn x 70 
Gdzie: Cn – najwyższa cena oferowana 
Ci – cena badanej oferty 
Kryterium Nr 2 doświadczenie w obsłudze dużych imprez plenerowych – masowych. Ocena na 
podstawie referencji potwierdzających obsługę gastronomiczną imprez masowych. 
Maksymalna ilość punktów do uzyskania 30. 



Zasady obliczania punktacji: 
R = Ri x 30/Rn 
Gdzie Rn – największa ilość referencji 
Ri – ilość referencji badanej oferty 
 
IV. Informacje dotyczące przygotowania oferty. 
1. Obsługujący gastronomię i stoiska handlowe powinien zapoznać się z całością niniejszej 
dokumentacji. 
2. Obsługujący gastronomię i stoiska handlowe składa tylko jedną ofertę zgodnie                            
z wymaganiami określonymi w niniejszej ofercie. 
3. Obsługujący gastronomię i stoiska handlowe poniesie wszelkie koszty związane                               
z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
4. Oferta musi być sporządzona czytelnie, w języku polskim, napisana na komputerze lub inną trwałą 
techniką oraz podpisana przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Obsługującego 
gastronomię i stoiska handlowe, zgodnie z aktem rejestracyjnym i wymogami ustawowymi oraz 
opatrzona pieczątkami imiennymi 
5. Wszystkie strony oferty oraz wszelkie miejsca, w których Obsługujący gastronomię i stoiska 
handlowe naniósł zmiany lub poprawki muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. 
6. W przypadku podpisania oferty przez upoważnionego przedstawiciela 
Obsługującego gastronomię i stoiska handlowe, do oferty powinno być załączone 
upoważnienie do podpisywania oferty. 
7. Wszystkie strony oferty zawierające tekst muszą być ponumerowane. 
8. Jeśli Obsługujący gastronomię i stoiska handlowe jest spółka cywilna lub jawna oferta musi 
być podpisana przez wszystkich wspólników tej spółki a do oferty powinna być dołączona umowa 
spółki. 
9. Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu lub kopercie, zabezpieczoną w sposób 
gwarantujący zachowanie poufności jej treści. Oferta powinna być zaadresowana w sposób 
następujący:  Centrum Kultury w Gdowie, Gdów 398, 32-420 Gdów 
z dopiskiem: Oferta na kompleksową obsługę  gastronomiczną i handlową podczas   
imprezy plenerowej „ŚWIĘTO ZIEMI GDOWSKIEJ 2019”  w terminie: 03.- 04.08.2019r.  
– Błonia na Zarabiu w Gdowie z wyłącznością. 
10. Jeżeli żadna z ofert nie będzie spełniała oczekiwań Zamawiającego, zastrzega on sobie 
możliwość zamknięcia konkursu bez wybrania oferty i zawarcia umowy z dowolnie wybranym przez 
siebie podmiotem, lub ogłoszenie nowego konkursu. 
O zamknięciu konkursu bez wybrania oferty zamawiający powiadomi pisemnie uczestników. 
 
V. Termin związania ofertą. 
Termin związania ofertą mija po 10 dniach od upływu terminu składania ofert. 
 
Gdów, dnia 29.03.2019 r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ZAŁĄCZNIK DO REGULAMIN WYBORU OFERTY NA OBSŁUGĘ GASTRONOMICZNĄ I 
HANDLOWĄ PODCZAS IMPREZY PLENEROWEJ "ŚWIĘTO ZIEMI GDOWSKIEJ 2019" 

 
FORMULARZ OFERTOWY 
Ja(my), niżej podpisany(i) 

 
Odpowiadając na ogłoszony konkurs ofert na obsługę imprezy plenerowej „Święto Ziemi 

Gdowskiej 2019” organizowanej w dniach 03-04.08.2019 r. w zakresie obsługi 
gastronomicznej i handlowej 

 
1. za przyznanie mi(nam) wyłączności oferuję(emy) kwotę ……………………brutto 

(słownie złotych:……………………………………………………..…………………………….…… 

………………………………………………………………………………………..……………………….. 

2. W przypadku przyznania nam wyłączności zobowiązujemy się do wpłacenia przele-

wem na konto Centrum Kultury w Gdowie wskazane na umowie zadeklarowanej 

kwoty do dnia 15 lipca 2019 r. 

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z regulaminem konkursu i uznajemy się za zwią-

zanych wszystkimi warunkami konkursu w nim zawartymi. 

4. Oświadczamy, że w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą przystą-

pimy do podpisania umowy w miejscu i czasie wyznaczonym przez Organizatora 

konkursu. 

 

 

……………………………………………………………………... 

Pieczątka i podpis upoważnionego przedstawiciela 
 

 


