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   W związku z organizowana imprezą „IV Dymanie Drezynami Wieruszów 

2017” d dniu 27.08.2017r. Gminny Ośrodek Sportu i Turystyki zaprasza do 

składania ofert na kompleksową obsługę gastronomiczną w/w imprezy: 

 
I. Opis przedmiotu oferty :   

 

   

Do obowiązków Najemcy należy: 

 

1.  Kompleksowe ustawienie, wygrodzenie, przygotowanie oraz obsługa  gastronomiczna 

imprezy „IV Dymanie Drezynami Wieruszów 2017” 

           na terenie bocznicy kolejowej położonej obok zakładu produkcyjnego Pfleiderer 

           Wieruszów    SA przy ul. Bolesławieckiej 10 w Wieruszowie,  w miejscu  ściśle 

           określonym przez Organizatora. 

2.  Sprzedaż piwa  w pojemnikach tylko i wyłącznie plastikowych jednorazowych oraz innych 

napoi bezalkoholowych, uzyskanie niezbędnych pozwoleń do tego rodzaju działalności 

3. Zapewnienie minimum 100 miejsc siedzących za stołami pod zadaszeniem (namioty)lub 

parasole . 

4. Zapewnienie punktu handlowego małej gastronomii o sprawnej przepustowości 

dostosowanej do charakteru imprezy oraz urozmaicone menu w przystępnych cenach. 

 

 

II.Oferta powinna zawierać: 

1. Formularz ofertowy „Kompleksowa obsługa gastronomiczna” z podaną ceną netto i brutto za 

wynajem terenu 

2. Przykładowe menu oferowane uczestnikom wraz z cennikiem 

3. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej 

4. Oświadczenie że oferent posiada wszelkie zezwolenia właściwego Inspektora Sanitarnego na 

prowadzenie działalności gastronomicznej na imprezach plenerowych 

5. Referencje lub inne dokumenty potwierdzające doświadczenie w organizacji tego typu imprez 

6. Szczegółowe zapotrzebowanie dotyczące zapotrzebowania mocy poboru energii elektrycznej 

III. Kryterium oceny ofert: 
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1. Cena zaoferowana na rzecz organizatora za wynajem terenu- 70 %. 

2. Oferta menu wraz z cennikiem - 30%. 

 

 Wyszczególniona w formularzu ofertowym cena  ma charakter niezmienny, czyli ryczałtowy 

 

 

 

V. Sposób  płatności :  

 Płatność na rzecz Organizatora nastąpi jednorazowo na konto bankowe podane w umowie . 

 

 VI. Forma złożenia oferty : 

1) Ofertę należy złożyć  w formie pisemnej w języku polskim w jednym egzemplarzu, 

2) Oferta powinna być czytelna, 

3) Ofertę oraz wszystkie załączniki do oferty podpisują osoby uprawnione do reprezentowa-

nia wykonawcy. 

 

Ofertę  na formularzu ofertowym należy  złożyć w terminie do dnia 14 sierpnia  2017 roku, do 

godz.15.00 w formie: 

 

1) pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Gminny Ośrodek Sportu i turystyki w Wieruszowie; 

ul. Sportowa 4; 98-400 Wieruszów.  

 

Na kopercie umieścić : 

* nazwę i adres Zamawiającego 

* nazwę i adres Wykonawcy 
      * dopisek    : 

Oferta na kompleksową obsługę gastronomiczną „IV Dymania Drezynami 

Wieruszów 2017” 

 

2) w wersji elektronicznej na adres e-mail: biuro@gosit-wieruszow.pl 

 

VII. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami: 

 

Maciej Baciński, tel. : 728315381 

 

Załącznik : 

 

Formularz ofertowy 
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Formularz ofertowy 
 

Nazwa i adres wykonawcy (dostawcy): 

 

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

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

 

 

Dotyczy :Kompleksowej obsługi gastronomicznej „IV Dymania Drezynami 

Wieruszów 2017” 

 

Oferuję cenę za wynajem terenu  za: 

 

cenę netto........................zł 

podatek VAT....................zł 

cenę brutto.......................zł 

słownie brutto:................................... 

 

Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu oferty i nie wnoszę do niego 

zastrzeżeń. 

W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązuję się do podpisania unowy w terninie i miejscu 

wskazanym przez Organizatora 

 

Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralną część oferty są: 

1....................................................................................................................................... 

2....................................................................................................................................... 

 

 

…...................dnia.................  

 

        podpis osoby uprawnionej 

 

         Pieczęć wykonawcy 

 

 

 

 

 

 
 


