
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
NA OBSŁUGĘ GASTRONOMICZNĄ IMPREZY MASOWEJ

pn. „OŁAWSKA MAJÓWKA” 
w dniu 1 maja 2020r. w Oławie

I. ORGANIZATOR:

Centrum Sztuki w Oławie
ul. Młyńska 3
55-200 Oława
tel. 717351575

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Kompleksowa obsługa gastronomiczna imprezy masowej na zasadach uzgodnionych z  
Organizatorem.
Termin realizacji zamówienia: 1 maja 2020r. (piątek) - godz. 15.30 – 22.30
Miejsce realizacji zamówienia:      
teren rekreacyjny tzw. Miasteczko, wjazd od ul. 11 Listopada

III. ZAKRES OBSŁUGI:

Wykonawca wybrany na podstawie najkorzystniejszej oferty jest uprawniony do promocji
swojej firmy poprzez możliwość zapewnienia obsługi gastronomicznej ww. imprezy
w postaci poniższych zadań.

Stoiska gastronomiczne obejmujące:
 sprzedaż napoi alkoholowych o zawartości alkoholu nie przekraczającej 4,5%
 sprzedaż napoi bezalkoholowych (zimne, gorące)
 sprzedaż dań gorących m.in. z grilla/ rożna,
 fast food,
 gastronomię lekką (np. wata cukrowa, lody, gofry, pop corn itp.)
 min. 700 miejsc siedzących przy stołach biesiadnych i parasolach,
 roll-bary w ilości dostosowanej do wielkości imprezy (ilości uczestników)

IV. ZOBOWIĄZANIA STRON

1. Wykonawca jest zobowiązany:

a) do wpłacenia na konto Organizatora opłaty za wystawienie stoisk, najpóźniej w terminie 7 
dni przed realizacją imprezy.

b) zapewnić miejsca konsumpcyjne dla min. 700 osób (przy stołach biesiadnych, zadaszonych 
lub pod parasolami),

c) rozstawić stoiska na terenie realizacji imprezy wyłącznie w miejscach uzgodnionych z 
Organizatorem,

d) do obsługi miejsc gastronomicznych w czasie imprezy w godzinach jej trwania,
e) do  obsługi  porządkowej  terenu  usługi  gastronomicznej  (ogródka  piwnego)  w  trakcie

imprezy oraz bezpośrednio po jej zakończeniu,
f) do zachowania ładu i porządku terenu usług gastronomicznych w trakcie imprezy i 

bezpośrednio po jej zakończeniu
g) do  przestrzegania  przepisów  dot.  zakazu  spożywania  napojów  o  zawartości

alkoholu powyżej 4,5% na terenie objętym usługą gastronomiczną (ogródek piwny)



h) nie  dokonywać  sprzedaży  napojów  w  opakowaniach  wykonanych  ze  szkła,  które
wykorzystane niezgodnie z ich przeznaczeniem mogą stanowić zagrożenie dla życia  lub
zdrowia ludzkiego

i) posiadać odpowiednią liczbę sprzętu umożliwiającego sprawne przygotowywanie i 
podawanie posiłków ( kuchnie, grille, przyczepy gastronomiczne, chłodnie itp.)

j) posiadać podręczny sprzęt gaśniczy ustawiony przy punktach gastronomicznych.
k) przestrzegać postanowienia Organizatora w zakresie zapewnienia porządku i 

bezpieczeństwa przebiegu imprezy oraz Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych
l) posiadać aktualne wymagane pozwolenia na prowadzenie swojej działalności oraz 

niezbędną wiedzę, doświadczenie i potencjał techniczny, a także dysponować osobami 
zdolnymi do wykonywania zadań, o których mowa w zapytaniu ofertowym.

m) zabezpieczyć we własnym zakresie okablowanie do miejsca z urządzeniami elektrycznymi
(przewody  odpowiadające  wymogom  BHP  i  warunkom  techniczno-elektrycznym)  

2. Organizator jest zobowiązany:

a) do zapewnienia wyłączności na handel przez Wykonawcę na terenie imprezy w 
zakresie określonym w pkt. II, z wyłączeniem stoisk o których mowa w pkt. IV. 3;

b) do udzielenia Wykonawcy pomocy w prowadzeniu działań reklamowych w dniach 
odbywania się imprezy będącej przedmiotem niniejszej umowy;

c) do zapewnienia dostawy prądu o maksymalnej mocy 38 kW, 3 x 63A w miejscu 
realizacji imprezy oraz obsługi elektryka podczas podłączenia i odłączenia stoisk, jak
i w trakcie trwania imprezy.

3. Organizator jest uprawniony do umieszczenia w miejscu realizacji imprezy następujących stoisk:

a) stanowisk  promocyjnych  Miasta  Oława  oraz  instytucji  i  organizacji
współpracujących z Centrum Sztuki w Oławie,

b) stoisk loterii - organizowanych na cele charytatywne przez stowarzyszenia
c) stoisk promocyjnych sponsorów imprezy
d) innych stoisk handlowych, których nie dotyczy zakres ofertowy Wykonawcy
e) wszelkie kwestie związane z odpłatnością za umieszczenie wskazanych stoisk leżą w

gestii Organizatora.

4. Organizator nie zapewnia ochrony fizycznej stanowisk gastronomicznych .

5. Warunkiem zawarcia umowy jest dokonanie przez Wykonawcę wpłaty na rachunek organizatora
kaucji w kwocie 3.000zł. (słownie: trzy tysiące złotych) na zabezpieczenie  dotrzymania warunków
umowy  w  zakresie  posprzątania  terenu  zajmowanego  przez  gastronomię  (tj.  zabezpieczenia
odpadów  poprzez  umieszczenie  ich   w  workach  foliowych  i  przeniesienie  ich  do  kontenerów
wskazanych przez Organizatora). 

a) Kaucja winna zostać uiszczona w terminie 7 dni od daty zawiadomienia oferenta o wyborze 
jego oferty, przed zawarciem umowy.

b) Wysokość kaucji jest niezależna od kwoty z tytułu realizacji usługi gastronomicznej.

V. PROCEDURA

1. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych w podziale na zadania. W wyniku zapytania
ofertowego zostanie wybrany tylko 1 oferent.

2. Organizator wymaga wizji lokalnej przed złożeniem oferty.
3. Kryteria oceny ofert:
a) cena za wystawienie stoisk,
b) menu i szczegółowy asortyment – jego atrakcyjność i różnorodność,



c) udokumentowane doświadczenie w organizacji cateringu na imprezach masowych
d) referencje,
e) ogólny  wizerunek  stoisk  z  imprez  obsługiwanych  przez  oferenta  –  dokumentacja

fotograficzna
f) minimalna  oferowana  kwota  nie  niższa  niż  15.0000  zł  brutto  (słownie  złotych

piętnaście tysięcy złotych)
4. Termin składania ofert: do dnia 24.02.2020r.
5. Miejsce składania ofert:

• osobiście lub pocztą na adres: Centrum Sztuki w Oławie, ul. Młyńska 3, 55-200 
Oława 
lub

• pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@kultura.olawa.pl.
6. Osoba do kontaktu: Sylwia Nabiałczyk tel. 717351575,

e-mail:sekretariat@kultura.olawa.pl.
7. Oferty należy składać na formularzu, który jest załączony do oferty.
8. W przypadku wątpliwości co do złożonych ofert, Organizator zastrzega sobie 

możliwość przeprowadzenia dodatkowych rozmów/negocjacji w celu wyjaśnienia 
zapisów w formularzu ofertowym.

9. Organizator zastrzega sobie prawo do odstąpienia od wyboru oferenta bez podania 
przyczyny.

10. Organizator dokona wyboru oferty do dnia 03.03.2020r.
11. O wyborze najkorzystniejszej oferty oferenci zostaną powiadomieni pocztą 

elektroniczną na podany w formularzu adres mailowy.
12. Decyzja dotycząca wyboru oferty jest niepodważalna.
13. Warunkiem przystąpienia do zawarcia umowy jest zapłata kaucji za posprzątanie 

terenu (o której mowa w pkt IV ust. 5)

INFORMACJE NT. PROGRAMU:
KONCERTY – PRO8L3M (gwiazda wieczoru), Nocny Kochanek, Mary Spolsky
Dodatkowe atrakcje – (w opracowaniu).

Załączniki:
1. Wzór oferty.
1. Wzór umowy.

                                                                                                      Anna Ślipko
                                                                                       Dyrektor Centrum Sztuki w Oławie
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