Oferta
Kurdesz Kasztelański
organizowany na terenie gminy Kostrzyn w roku 2020
Miejsko Gminny Ośrodek Kultury – Organizator, zaprasza Wykonawców do złożenia oferty
na zorganizowanie zaplecza gastronomiczno-handlowego na imprezę plenerową tj. Kurdesz
Kasztelański w dniach 30 -31 maja 2020 roku.
Kurdesz Kasztelański
1.

Kurdesz Kasztelański odbędzie się w dniach 30-31 maja 2020 roku na Placu Kurdeszowym
przy ulicy Estkowskiego w Kostrzynie.

2. Informujemy, iż teren jakim będzie dysponował Wykonawca ma powierzchnię ok.
………….m2.
3. Wykonawca otrzyma wyłączność na prowadzenie zaplecza gastronomiczno-handlowego.
4. Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić duże zaplecze gastronomiczno-handlowe, w
tym:
- grille, dania ciepłe, kebab, hot-dog, gofry, lody, słodycze itp.,
- sprzedaż piwa z rollbarów wyłącznie w pojemnikach plastikowych (liczba rollbarów –
min. 6 sztuk),
- stragany handlowe: zabawki, upominki, odzież, galanteria, biżuteria, wyroby
rękodzielnicze, wyroby spożywcze, w tym inne propozycje,
- wesołe miasteczko, cymbergaje, strzelnica, zamki dmuchane, zjeżdżalnie, kule wodne,
trampoliny, byk oraz wszelkie inne nie wymienione w ofercie atrakcyjne propozycje,
- zapewnienie ławostołów wraz z parasolami na minimum 800 osób.
5. Wykonawca zapewnia zaplecze sanitarne (kabiny typu TOI-TOI – 10-12 sztuk), ochronę,
namioty dla zaplecza, barierki ochronne oraz opiekę medyczną. Ochrona obejmuje teren
imprezy masowej wraz ze sceną i techniką. Po zakończeniu imprezy, ochronie podlega
jedynie scena i technika (pora nocna każdego dnia).
6. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania czystości terenu przeznaczonego pod zaplecze
gastronomiczno-handlowe oraz jego pozostawienie po zakończeniu imprezy w stanie
zastanym.
7. Organizator informuje, iż ceny na stoiskach ustala osoba sprzedająca.
8. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia najbardziej odpowiedniej propozycji
programowej Kurdesza uwzględniając artystów i godziny trwania imprezy.

9. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania aktualnej polisy ubezpieczeniowej OC na
kwotę min. 50 tysięcy złotych.
10. Organizator zapewnia nieodpłatnie dostęp do wody oraz złącza pod warunkiem posiadania
przez Wykonawcę przedłużaczy oraz osprzętu elektrycznego zgodnego z obowiązującymi
przepisami i normami.
11. Organizator wymaga, aby Wykonawca złożył ofertę na organizację i pokrycie kosztów
atrakcyjnych występów scenicznych plus dodatkowe atrakcje np. kabaret, pokazy taneczne
itp., Organizator zapewnia scenę i nagłośnienie,
12. Organizator po otrzymaniu ofert zdecyduje, na podstawie którego wariantu dokona oceny
ofert. Jeżeli Wykonawca złoży ofertę tylko w jednym wariancie, będzie ona rozpatrywana
pod warunkiem rozpatrywania ofert w tym wariancie.
13. Wykonawca do oferty zobowiązany jest załączyć:
- ofertę,
- wydruk z KRS lub CEIDG,
- kserokopię polisy ubezpieczeniowej,
- poświadczenia o prawidłowym wykonywaniu podobnych zamówień (tj. obsługi
gastronomiczno-handlowej imprez masowych plenerowych organizowanych przez
samorządy lub instytucje kultury – z ostatnich 3 lat) – wymagane min. 2 poświadczenia,
- oświadczenie dot. zapewnienia cateringu dla obsługi technicznej,
- dokumentacja fotograficzna dot. realizowanych imprez,
- dokumentacja fotograficzna dot. organizowanego zaplecza gastronomiczno-handlowego
(stragany, zaplecze rekreacyjne),
- informację dot. dodatkowych atrakcji nie wymienionych powyżej, a zaproponowanych
przez Wykonawcę,
- szczegółowy wykaz zespołów lub artystów z potwierdzeniem przez nich rezerwacji
występu w w dniu 30 lub 31 maja 2020 roku dla Kostrzyna.
14. Organizator dokona wyboru najkorzystniejszej oferty pod względem artystycznym i
cenowym.
15. Organizator zastrzega sobie możliwość sprawdzenia złożonych przez Wykonawcę
poświadczeń.
16. Prowadzone postępowanie nie jest przetargiem ani akcją w rozumieniu Kodeksu cywilnego
oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
17. Od decyzji Organizatora nie przysługują żadne środki ochrony prawnej.
18. Postępowanie może zostać odwołane albo przerwane w każdym momencie bez podawania
przyczyny Wykonawcom.

19. W związku z decyzjami Organizatora (w tym przerwaniem oraz odwołaniem
postępowania), nie przysługują żadne roszczenia w tym względzie.

20. Wybór wykonawcy zostanie dokonany przez wybranych pracowników Organizatora, w
oparciu o następujące kryteria:
- atrakcyjność\popularność oferowanych zespołów, artystów – 65 %,
- poświadczenie rezerwacji przez podanych artystów w dniach trwania imprezy – 20 %,
- różnorodność proponowanych atrakcji – 15 %,
21. Organizator informuje, iż program imprezy może zostać udostępniony mailowo.
Wykonawca zobowiązany jest do zachowania poufności podanego przez Organizatora
programu.
22. Oferty, wraz z wszystkimi załącznikami, Wykonawca zobowiązany jest złożyć do dnia
24 września 2019 roku do godziny 15.00 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w
Kostrzynie, ul. Poznańska 33.
23. Z wybranym Wykonawcą Organizator podpisze umowę sponsorską.

