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Krosno Odrzańskie, 14  lutego 2014 r.  

CAK.I.070.16.14 

 
 

KONKURS OFERT 

na obsługę gastronomiczną na zasadzie wyłączności 

podczas imprezy plenerowej pn. 

„Rybobranie 2014” 
 

 

Nazwa i adres Zamawiającego: 

Centrum Artystyczno – Kulturalne „Zamek”ul. Szkolna 1, 66-600 Krosno Odrzańskie 

Godziny pracy: od 8 
00

 do 16 
00

; od poniedziałku do piątku 

tel. 68 383 89 94, e-mail: sekretariat@cak-zamek.pl  

strona internetowa Zamawiającego: www.cak-zamek.pl 

 

Miejsce imprezy: teren  przy Porcie rzecznym w KROŚNIE ODRZAŃSKIM. 

 

Artyści i Wykonawcy, którzy wystąpią podczas imprezy: JAMAL, KOMBII, ELEKTRYCZNE 

GITARY, ROBERT MAKŁOWICZ  i inne atrakcje. /Skrócony program imprezy w załączeniu./ 

 

Organizator zapewnia przyłącze zasilające w energię elektryczną, natomiast Oferent zabezpiecza                       

we własnym zakresie okablowanie do miejsca z urządzeniami elektrycznymi / przewody 

odpowiadające wymogom BHP i warunkom techniczno-elektrycznym.  

 

I. Przedmiot konkursu  

1.Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa 

gastronomiczna na zasadzie wyłączności(w tym sprzedaż napojów alkoholowych) podczas imprezy 

plenerowej RYBOBRANIE 2014. Impreza odbędzie się w porcie rzecznym w Krośnie Odrzańskim, 

w dniach: 

20 czerwca 2014 r. od godz. 11.00. do godz. 24.00 

21 czerwca 2014 r. od godz. 11.00. do godz. 24.00 

22 czerwca 2014 r. od godz. 11.00. do godz. 24.00 

 

2. Zakres rzeczowy obsługi gastronomicznej imprezy RYBOBRANIE 2014, który musi zapewnić 

Oferent:  

2.1.  Stoiska gastronomiczne, o zróżnicowanym asortymencie m. in.:  

 potrawy rybne, 

 potrawy z grilla (kiełbaski, szaszłyki, steki itp.), 

 potrawy z rożna (kurczak), 

 hot dogi, hamburgery, zapiekanki, 

 napoje bezalkoholowe, 

 napoje alkoholowe do 4.5% oraz piwo (w ilości wystarczającej do obsługi uczestników 

imprezy w powyższym terminie).  

 

2.2.Zapewnienie miejsc siedzących (stoły i ławki) zabezpieczonych przed wpływem warunków 

atmosferycznych (parasole lub namioty) dla minimum na 600 osób .  

 

2.3.Oferent będzie pobierał opłaty za świadczone usługi według ustalonych przez siebie cen.  

 

2.4.Oferent zobowiązuje się do ogrodzenia miejsca punktów sprzedaży oraz zachowania czystości 

na obszarze konsumpcji.  



 

2 
 

 

2.5.Oferent zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Zamawiającego w zakresie Ustawy 

o bezpieczeństwie imprez masowych podczas RYBOBRANIA 2014. 

 

2.6.Oferent zobowiązany jest do rozstawienia stoisk zgodnie z wytycznymi Zamawiającego zawartymi 

w regulaminie organizacyjnym powyższej imprezy oraz planem sytuacyjnym . 

 

2.7.Oferent zobowiązuje się do obsługi punktów gastronomicznych podczas w/w imprezy w czasie jej 

trwania oraz do bieżącego utrzymania czystości w granicach swojego obszaru w czasie i po imprezie.  

 

2.8.Oferent zobowiązuje się do wydawania posiłków wyłącznie w naczyniach jednorazowych. 

 

2.9.Oferent zobowiązany jest do posiadania sprawnych instalacji i urządzeń elektrycznych. 

 

2.10.Oferent rozlicza transakcję z Zamawiającym w PLN. 

 

2.11. Oferent zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu szczegółową informację dot. 

zapotrzebowania energetycznego z podziałem na każde urządzenie, wystawione w ramach obsługi 

gastronomicznej podczas w/w/ imprezy. 

 

II. Warunki udziału w konkursie ofertowym 
 

O obsługę gastronomiczną imprezy z wyłącznością mogą ubiegać się Oferenci, którzy: 

1. Złożą oferty zgodne z zakresem i opisem konkursu ofert oraz zadeklarują kwotę minimalną                       

tj. pięć tysięcy zł (za każdy dzień imprezy) za wyłączność na obsługę gastronomiczną imprezy. 

2. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności, tzn. posiadają aktualną koncesję - 

zezwolenie na prowadzenie działalności gastronomicznej oraz zgodę Stacji Sanitarno 

Epidemiologicznej. 

3. Dołączą dokumentacjęfotograficzną ze zrealizowanych przedsięwzięć. 

4. Dołączą referencje od minimum 2 różnych podmiotów o zrealizowanych przedsięwzięciach. 

5.Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Wycofanie oferty. 

następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia z dopiskiem na kopercie „Wycofanie". Koperty 

oznaczone w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności. Oferty wycofane nie będą 

odczytywane.  

 

III. Opis sposobu i kryteria obliczenia ceny oferty:  

 

1.Oferent zobowiązany jest do podania kwoty, jaką może zapłacić za uzyskanie wyłączności. Cena 

musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie. Cenę oferty należy podać z dokładnością 

do dwóch miejsc po przecinku.  

2. Przy ocenianiu ofert uznanych za ważne Organizator będzie się kierował niżej podanymi 

kryteriami:  

 wysokość wkładu pieniężnego za wyłączność na obsługę gastronomiczną (6 pkt), 

 udokumentowane doświadczenie w obsłudze dużych imprez plenerowych, referencje (2 pkt), 

 różnorodność i atrakcyjność proponowanych stoisk gastronomicznych na imprezę (1 pkt), 

 ogólny estetyczny wizerunek stoisk z imprez obsługiwanych przez oferenta - foto (1 pkt).  

 

Organizator oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych ofert 

w następujący sposób:  

 

1. Ocena wkładu pieniężnego zostanie obliczona wg wzoru:  

 Cb/Cn x 6  

Gdzie:  

 Cb – cena badana  

 Cn - cena najwyższa  
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2.Doświadczenie w obsłudze dużych imprez plenerowych : 1 pkt za każdą referencję. 

3. Różnorodność i atrakcyjność proponowanych stoisk gastronomicznych na imprezę: 1 pkt za ofertę 

spełniającą w całości co najmniej asortyment wymieniony w dz. I ust. 2. 

4.Przedstawią dokumentację fotograficzną ze zrealizowanych imprez. – 1pkt  

Maksymalna ilość punktów do zdobycia w postępowaniu to 10 . 

Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez  

Oferenta w zakresie każdego kryterium.  

 

IV Informacje dotyczące przygotowania oferty: 

 

1.Oferent powinien zapoznać się z całością niniejszej dokumentacji.  

2.Oferent składa tylko jedną ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej ofercie.  

3.Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  

4. Oferta musi być sporządzona czytelnie, w języku polskim, napisana na maszynie do pisania lub 

komputerze lub inną trwałą techniką oraz podpisana przez osobę/osoby uprawnione 

do reprezentowania Oferenta, zgodnie z aktem rejestracyjnym i wymogami ustawowymi oraz 

opatrzona pieczątkami imiennymi.  

5. Wszystkie strony oferty oraz wszelkie miejsca, w którychOferent naniósł zmiany lub poprawki 

muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.  

6. W przypadku podpisania oferty przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta, do oferty powinno 

być załączone upoważnienie do podpisywania oferty.  

7. Wszystkie strony oferty zawierające tekst muszą być ponumerowane.  

8. Jeśli Oferentem 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 do dnia 3 marca 2014 r. do godz. 15:00 w zamkniętym opakowaniu                          

lub kopercie, zabezpieczoną w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści. Oferta powinna 

być zaadresowana w sposób następujący: Centrum Artystyczno - Kulturalne „Zamek” w Krośnie 

Odrzańskim, ul. Szkolna 1, 66-600 Krosno Odrzańskie z dopiskiem: Oferta na kompleksową 

obsługę gastronomiczną podczas RYBOBRANIA 2014. Liczy się data wpływu oferty.                              

Ponadto na kopercie należy podać nazwę i dokładny adres wraz z numerami telefonów                       

i adresami e-mailowymi. 
 

Oferta powinna zawierać: 

 

a) nazwę firmy, adres, NIP, telefon, 

b) rodzaj asortymentu, 

c) ilość stanowisk gastronomicznych wraz z informacją o zapotrzebowaniu na energię elektryczną z 

podziałem na dane urządzenie/stoisko, 

d) ilość zabezpieczonych miejsc dla uczestników imprezy,  

e) cennik menu i usług korzystania z poszczególnych urządzeń rekreacyjnych, 

f) oświadczenia o: 

 posiadaniu przez Oferenta stosownych uprawnień do prowadzenia działalności handlowo -

gastronomicznej zgodnie z wymogami ustawowymi,  

 posiadaniu niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowaniu przez Oferenta potencjału 

technicznego i osobowego zdolnego do obsługi wyłączności handlowej,  

 sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej przyjęcie i realizację obsługi 

gastronomicznej (w tym sprzedaż napojów alkoholowych) przez Oferenta. 

 

O wyborze oferty zadecyduje Komisja powołana przez Dyrektora CAK, biorąc pod uwagę 

przedstawiony w ofercie zakres świadczonych usług oraz zadeklarowaną kwotę, którą Oferent wpłaci 

do kasy CAK Zamek na poczet organizacji w/w imprezy. 

 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w terminie do dnia 6 marca 2014 r. 
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Zamawiający przewiduje zawrzeć umowę w terminie do dnia 13 marca 2014 r. z Oferentem,                          

który złożył najkorzystniejszą ofertę. 

 

Zadeklarowaną kwotę należy wpłacić gotówką lub przelewem w ciągu 7 dni od daty zawarcia umowy.  

 

Dopuszcza się możliwość wpłacenia zadeklarowanej kwoty w dwóch ratach. 

 

Zawarcie umowy nastąpi według wzoru Umowy Organizatora. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 

do wyboru Oferenta. 

 

Zamawiający pisemnie lub telefonicznie powiadomi Wykonawcę o wyborze jego oferty, miejscu                         

i terminie podpisania umowy. 

 

W przypadku identycznych ofert ostateczna decyzja o wyborze należy do Zamawiającego. 

 

Wyłoniony, w drodze konkursu Oferent wystąpi z wnioskiem i uzyska zezwolenie Burmistrza Krosna 

Odrzańskiego na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych (wyłącznie piwa podawanego w 

kubeczkach plastykowych i opakowaniach aluminiowych). 

 

Bez zgody wyłonionego Oferenta na terenie wskazanym powyżej nie ma nikt inny zgody na realizację 

kompleksowej obsługi gastronomicznej (w tym sprzedaż napojów alkoholowych). 

  

Zalecane jest, wcześniejsze zapoznanie się z terenem i planem lokalizacji punktów gastronomicznych.  

Szczegółowe warunki realizacji zamierzenia określi umowa spisana z Oferentem, który wygra konkurs 

ofert. 

 

Przypominamy, iż zgłoszone podmioty zobowiązane są do uiszczenia opłaty targowej zgodnie                              

z uchwałą Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim nr XX/160/12 z dnia 8 lutego 2012 r. 

 

Uchwała Rady Miejskiej 

http://www.bip.krosnoodrzanskie.pl/dokumenty/uchwaly_2010_2014/luty2012/uchwala_160_8luty20

12.pdf 

 

Jeżeli żadna z ofert nie będzie spełniała oczekiwań Zamawiającego, zastrzega on sobie 

możliwość zamknięcia konkursu bez wybrania oferty i zawarcia umowyz dowolnie wybranym 

przez siebie podmiotem, lub ogłoszenie nowego konkursu.   

 

 

Dodatkowych informacji: 

nt. konkursu ofert udziela: Małgorzata Nowak - referent,  

tel. 68 383 89 94, e-mail: m.nowak@cak-zamek.pl 

nt. programu imprezy udziela: Radosław Sujak - instruktor ds. organizacji imprez,  

tel. 68 383 89 94, e-mail: r.sujak@cak-zamek.pl 

 

 

 

Załączniki: 

1. Formularz oferty - Załącznik nr 1 

2. Wzór umowy – Załącznik nr 2 

3. Oświadczenie – Załącznik nr 3 

4. Skrócony program imprezy „RYBOBRANIE 2014” 

 

 

 

 

http://www.bip.krosnoodrzanskie.pl/dokumenty/uchwaly_2010_2014/luty2012/uchwala_160_8luty2012.pdf
http://www.bip.krosnoodrzanskie.pl/dokumenty/uchwaly_2010_2014/luty2012/uchwala_160_8luty2012.pdf
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 Załącznik nr 1  

Znak sprawy ………………… 

………………………………. 

                                              

(miejscowość i data) 

 

……………………………………………. 

Adres i nazwa wykonawcy 

 

Zapytanie cenowe 

 

1. Zamawiający ……………………………………………………………………… 

nazwa zamawiającego 

zaprasza do złożenia ofert na: 

2. Przedmiot zamówienia ……………………………………………………………………. 

3. Termin realizacji zamówienia …………………………………………………………….. 

4. Okres gwarancji ………………………………………………………………………….... 

5. Miejsce i termin złożenia oferty…………………………………………………………… 

6. Termin otwarcia ofert ……………………………………………………………………… 

7. Warunki płatności  

8. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami …………………………………….. 

9. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim 

10. Treść oferty: 

 10.1. nazwa wykonawcy: …………………………………………………… 

 10.2. adres wykonawcy: ……………………………………………………. 

 10.3. NIP ……………………………………………………………………. 

 10.4. Regon ………………………………………………………………… 

 10.5. nr rachunku bankowego ……………………………………………… 

 10.6. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za: 

Cenę netto ………………………………….zł (słownie złotych: 

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

Podatek VAT ……………………………….zł (słownie złotych: 

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

Cenę brutto ……………………………….zł (słownie złotych: 

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

 10.7. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego 

zastrzeżeń. 

 10.8. Termin realizacji zamówienia ………………………………………………… 

 10.9. Potwierdzam termin realizacji zamówienia do dnia ………………………….. 

 10.10. Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu cenowym. 

 

 

dnia ………………...... 

 

Podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej 

pieczątka wykonawcy 
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Załącznik nr 2 

 

UMOWA NR …………………. 

 

zawarta ………………………………. w Krośnie Odrzańskim pomiędzy: Centrum Artystyczno-

Kulturalnym „Zamek” z siedzibą w Krośnie Odrzańskim, ul. Szkolna 1, 66-600 Krosno Odrzańskie, 

NIP 926-16-53-668,  

zwanym dalej „Organizatorem”, w imieniu którego działają: 

Dyrektor  Henryk Brudło 

Główna księgowa Danuta Czarnota 

a 

…………………………………………………………….. 

…………………………………………………………….. 

zwanym dalej „Wykonawcą” 

o następującej treści: 

§ 1. Przedmiot umowy 

 

1. Przedmiotem niniejszej  umowy jest udzielenie przez Organizatora na zasadach wyłączności 

pozwolenia na prowadzenie działalności gastronomicznej (w tym sprzedaż napojów alkoholowych) 

oraz kompleksowej obsługi rozrywkowo – rekreacyjnej w czasie trwania imprezy plenerowej pn. 

Rybobranie 2014, która  odbędzie się w dniu 20do 22 czerwca 2014 r. w Porcie Rzecznym w Krośnie 

Odrzańskim, w godzinach od 11.00 do 24.00. 

2. Oferta Wykonawcy wraz z formularzem ofertowym są integralną częścią umowy. 

3.Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługi ze szczególną starannością i dbałością 

o bezpieczeństwo osób. 

4. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić na własny koszt wyżywienie i napoje dla organizatorów w 

ilości 15 posiłków w trakcie trwania imprezy na podstawie bonów żywnościowych wydanych przez 

Organizatora. 

§ 2. Wynagrodzenie 

 

Wartość umowy ustala się na kwotę netto:……………………………………………………     

słownie: ...................................................................................................................................................... 

+ podatek VAT…………………………………………………………………………..…………….…

kwota brutto:…………………..………………, słownie:………………………………….…………… 

 

§ 3. Warunki płatności 

 

1. Zapłata realizowana będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 7 dni od dnia 

podpisania niniejszej umowy. 

2. Za dzień zapłaty strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego Organizatora. 

3. Dopuszcza się możliwość wpłacenia kwoty w dwóch ratach. 

 

§ 4. Termin i miejsce realizacji 

 

Termin realizacji usługi  - w dniach 20 - 22 czerwca  2014 r., port rzeczny. 

 

§ 5. Postanowienia ogólne 

 

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w następującym zakresie: 

1. Termin realizacji zamówienia. 

Termin ten może ulec zmianie w następujących sytuacjach:  

a) w przypadku zawieszenia usług przez Zamawiającego; 

2. Wynagrodzenie wykonawcy określone w umowie może ulec zmianom w następujących 

przypadkach: 
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a) zmiany stawki urzędowej podatku VAT, 

b)rezygnacji z części zamówienia, jeśli taka rezygnacja będzie niezbędna do prawidłowej realizacji 

przedmiotu umowy – o wartość niewykonanych usług; 

3. Inne zmiany w przypadku aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp techniczny lub zmiany 

obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych. 

4. Warunki zmian: 

a) inicjowanie zmian – na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, 

b) uzasadnienie zmian – prawidłowa realizacja przedmiotu umowy, obniżenie kosztów, zapewnienie 

optymalnych parametrów technicznych i jakościowych usług, 

c) forma zmian – aneks do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

5. W zakresie nie uregulowanym w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz 

postanowienia Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

6. Wszelkie spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą wg prawa 

polskiego przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

7. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron. 

 

Zamawiający:        Wykonawca: 
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Załącznik nr 3 

 

 

 

Oświadczenie osoby biorącej udział w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej kwoty 14.000 euro 

 

 

Imię  .........................................................................  

Nazwisko  ................................................................  

Oznaczenie postępowania  ......................................  

 

Niniejszym oświadczam, że: 

1) nie ubiegam się o udzielenie zamówienia; 

2) nie pozostaję w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 

pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia oraz nie jestem związany z 

tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami 

organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie 

zamówienia; 

3) przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia nie pozostawałem w 

stosunku pracy lub zlecenia z wykonawcą i nie byłem członkiem organów zarządzających lub 

organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia; 

4) nie pozostaję z żadnym wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić 

uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności; 

5) nie zostałem prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o 

udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 

gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych. 

   ............................................................. 

(data i podpis składającego 

oświadczenie) 

 

W związku z zaistnieniem jednej z powyższych okoliczności podlegam wyłączeniu z postępowania: 

 .................................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................................... 

 (uzasadnienie)  

   

 

  (data i podpis składającego oświadczenie) 
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Załącznik nr 4  

 

 

Skrócony program imprezy  

„RYBOBRANIE 2014” 

20 - 22 czerwca 2014 r. - Krosno Odrzańskie 
 
 

 

 

 KOMBII  

 ELEKTRYCZE GITARY 

 JAMAL 

 Zejman & Garkumpel 

 Robert Makłowicz 

 Rybobraniowa Scena Młodych 

 Plenerowe Widowisko Historyczne “Nadodrzańskie Rybobranie” 

 Zespoły coverowe 

 Czeski Lunapark 

 Nocne projekcje filmów 

 Parady uliczne 

 Turnieje i zawody sportowo-rekreacyjne,  

 Regaty wioślarskie na Odrze 

 II Festiwal Sztuki Ulicznej Krosno-Street Art 

 II Konkurs Winiarski 

 52 ZAWODY WĘDKARSKIE o ZŁOTĄ RYBKĘ 

 Rejsy statkiem spacerowym ZEFIR 

 

 

 


