
Zaproszenie do składania ofert cenowych na wyłączną obsługę imprezy masowej

Kurdesz Kasztelański w dniach 27 i 28 maja 2023 roku

I. Organizator

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kostrzynie, ul. Poznańska 33, 62-025 Kostrzyn

II. Przedmiot zamówienia

1. Kompleksowa obsługa gastronomiczna oraz  rozrywkowa  (wesołe miasteczko) masowej imprezy
plenerowej na zasadach uzgodnionych z Organizatorem.

2. Termin realizacji zamówienia: 27 i 28 maja 2023 roku, w godz. 15.00 – 24.00.

3. Miejsce realizacji zamówienia: Zespół Obiektów Sportowych, Stadion Miejski w Kostrzynie, 

ul. Sportowa 1 (woj. wielkopolskie).

III. W zakresie obsługi gastronomicznej, wybrany Wykonawca zobowiązany jest zapewnić:

1. odpowiednią ilość sprawnego technicznie  sprzętu:  parasole,  ławki,  ławo-stoły,  itp.,  dla  min.  500
osób w ogródku,

2. stoiska gastronomiczne (gastronomia ciężka) z różnorodnym asortymentem, w tym m. in. potrawy z
grilla, dania typu fast food, lody, gofry, bezalkoholowe napoje zimne i gorące, regionalne piwo np.
Lech Pils, Miłosław, piwo  Grodziskie  itp.,

3. adekwatną do wielkości ogródka ilość rollbarów do piwa,

4. płotki lub barierki do wydzielenia ogródka oraz urządzeń rekreacyjnych,

5. podstawowe oświetlenie stoisk,

6. wydawane  posiłków  wyłącznie  w  naczyniach  jednorazowych,  w  tym  sprzedaż  piwa  jedynie  w
kubkach plastikowych poza terenem imprezy masowej,

7. kosze na śmieci, bieżące sprzątanie w obrębie stoisk i miejsc siedzących,

8. uzyskanie zgody Stacji Epidemiologicznej na sprzedaż i działalność gastronomiczną oraz wszystkich
innych  zaświadczeń  i  pozwoleń,  posiadać  aktualną  polisę  ubezpieczeniową  OC  w  związku  z
prowadzoną działalnością gospodarczą, 

9. wyłoniony w drodze konkursu Wykonawca w zakresie obsługi punktu gastronomicznego wystąpi z
wnioskiem do Burmistrza Gminy Kostrzyn o uzyskanie pozwolenia na prowadzenie sprzedaży piwa
oraz jest zobowiązany wnieść stosowne opłaty z tego tytułu w Urzędzie Gminy w Kostrzynie na 30
dni przed planowanym terminem imprezy.

Ponadto:
• wybrany Wykonawca winien zabezpieczyć (uwzględnić to w ofercie) na potrzeby Organizatora ok.

80  -  100  posiłków  do  wyżywienia  zespołów  i  obsługi  imprezy (potrawa  do  uzgodnienia   z
Organizatorem),

• Organizator nie dopuszcza sprzedaży tytoniu, alkoholu innego niż piwo oraz sprzedaży napojów w
butelkach szklanych,
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• punkty gastronomiczne będą pobierały opłaty za świadczone usługi wg ustalonych przez siebie cen
przedstawionych Organizatorowi w ofercie.

IV. W zakresie obsługi rozrywkowej (wesołe miasteczko) Wykonawca zobowiązany jest 
zapewnić:

1. zorganizowany,  atrakcyjny dla  dzieci  plac  zabaw,  uwzględniający dmuchane  zjeżdżalnie,  zamki,
trampoliny,  kule  wodne,  bandżi,  karuzele  itp,  -  wszystkie  sprzęty powinny posiadać aktualne
atesty Urzędu Dozoru Technicznego.

2. stoiska handlowe z różnorodnym asortymentem  (bez pirotechniki).

Ponadto:

za  urządzenia  rozrywkowe  wesołego  miasteczka  będą  pobierane  opłaty  wg  ustalonych  przez
Wykonawcę cen przedstawionych Organizatorowi w ofercie.

V. Wykonawcy z branży gastronomicznej jak i rozrywkowej zobowiązują się do:

1. dostarczenia sprzętów, które są sprawne technicznie oraz estetyczne (nie zniszczone), 

2. obsługi  miejsc  objętych  swoim  zakresem   w  godzinach  trwania  imprezy  (dokładna  godzina
zamknięcia punktów zostanie określona w umowie zawartej pomiędzy Organizatorem a wyłonionym
Wykonawcą), 

3. zachowania  w  ciągłej  czystości  obszaru  objętego  wyłącznością  (w  pobliżu  stoisk  i  urządzeń)
podczas trwania imprezy oraz jej zakończeniu,

4. ustawienia swoich stoisk w sposób zapewniający nie blokowanie dróg ewakuacyjnych (wszelkiego
typu daszki, parasole, stoliki, krzesełka nie mogą utrudniać ewakuacji i przejazdu samochodów służb
ratowniczych)  oraz  zgodnie  z  wytycznymi  Organizatora  –  teren  pod  wyłączność  zostanie
wyznaczony przez Organizatora,

5. zabezpieczenia swoich stoisk w zakresie przepisów przeciwpożarowych – każdy punkt powinien
posiadać  sprawny  podręczny  sprzęt  gaśniczy  (gaśnicę)  –  min.  gaśnica  ABC  2  kg,  zgodnie  z
zaleceniami PSP oraz przestrzegać przepisów BHP,

6. zapewnienia we własnym zakresie dostawy prądu (agregaty prądotwórcze) oraz dostępu do
wody,

7. zapewnienia,  iż wszystkie urządzenia (w tym również okablowanie,  przedłużacze) będą sprawne
technicznie oraz będą posiadały wszystkie atesty oraz zostaną zabezpieczone dla publiczności  w
przeciwnym razie nie zostaną dopuszczone do eksploatacji, bądź wyłączone z eksploatacji w trakcie
imprezy, a Wykonawca z tego tytułu nie będzie mógł  wnosić żadnych roszczeń,

8. zabezpieczenia  podstawowego oświetlenia  własnych stoisk  oraz  sprzętów (teren  imprezy  będzie
oświetlony, ale to może być niewystarczające),

9. uiszczenia w dniu imprezy opłaty targowej od każdego punktu gastronomicznego, handlowego oraz
punktów rozrywkowych, wg aktualnego cennika  (Uchwała nr LIX/518/2022 Rady Miejskiej Gminy
Kostrzyn z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na terenie gminy
Kostrzyn na rok 2023).
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VI. Organizator zobowiązuje się do:

1. utrzymania czystości we wszystkich miejscach nie objętych wyłącznością Wykonawcy w trakcie
trwania imprezy i po niej, 

2. zapewnienia dostępu do toalet,

3. zapewnienia zawodowej ochrony patrolującej teren imprezy zgodnie z jej programem,

4. udostępnienia  pod lokalizację zaplecza gastronomicznego i parku rozrywki grunt.

UWAGA: 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie imprezy z przyczyn od niego niezależnych, 

2. Organizator zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy w przypadku wątpliwości dotyczącej
dobrej współpracy,

3. Organizator nie wyklucza organizacji stoisk innych, (np.  stanowisk promocyjnych Gminy Kostrzyn
oraz  instytucji  współpracujących  z  Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury,  stoisk  promocyjnych
sponsorów imprezy, stoisk bankowych, szkolnych, medycznych) jak również kuchni regionalnej np.
miejscowych Kół Gospodyń Wiejskich.

VII. Procedura

1. oferty należy składać na formularzu, który jest załączony do oferty,

2. nie  dopuszcza  się  składania  ofert  częściowych  w  podziale  na  zadania,  w  wyniku  zapytania
ofertowego zostanie wybrany tylko jeden Wykonawca,

3. wymagana jest wizja lokalna terenu, na którym Organizator zaplanował ustawienie stoisk – jako
akceptacja proponowanych warunków terenowych,

4. minimalna oferowana kwota nie niższa niż 5 000 zł.  netto (+ 23% podatku vat)  za jeden dzień
trwania imprezy,

5. oferty można dostarczać najpóźniej do dnia 11 kwietnia 2023 roku w formie:

• papierowej,  dostarczonej  bezpośrednio  do  biura  M-GOK,  listownie  (decyduje  data  stempla
pocztowego),

• mailowej na adres: ewaczajka@mgok-kostrzyn.pl, 

oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane,

5. osoba do kontaktu: Ewa Czajka tel. 61 8178-345,

6. Wykonawca może przed upływem składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę,

7. w  przypadku  wątpliwości  co  do  złożonych  ofert,  Organizator  zastrzega  sobie  możliwość
przeprowadzenia  dodatkowych  rozmów\negocjacji  w  celu  wyjaśnienia  zapisów  w  formularzu
ofertowym,

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

9. Organizator dokona wyboru  oferty do dnia 14 kwietnia 2023 roku, 

10. decyzja dotycząca wyboru oferty jest niepodważalna,

11. oferty składane w niniejszym postępowaniu nie podlegają zwrotowi,
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12. z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa, 

13. składane oferty nie są uważane za oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a niniejsze zaproszenie
do składania ofert za przetarg lub inne wiążące ogłoszenie,

14. zapytanie ofertowe będzie zamieszczone na stronie internetowej Organizatora:

 https://kostrzyn-mgok.pl/

VIII. Niezbędne elementy oferty

1. oferta cenowa brutto za dwa dni imprezy,

2. aktualny  odpis  z  właściwego  rejestru  lub  zaświadczenie  w  wpisie  do  ewidencji  działalności
gospodarczej w zakresie objętym ofertą (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem),

3. przedstawienie  udokumentowanego  doświadczenia  (referencje)  oraz  zdjęcia  w  przeprowadzaniu
obsługi gastronomicznej i rozrywkowej (wesołe miasteczko) – co najmniej 3 imprezy,

IX. Kryterium wyboru oferty

1. najwyższa oferowana cena,

2. atrakcyjność i różnorodność zaproponowanego menu, a w przypadku wesołego miasteczka – sprzętu
i atrakcji,

3. doświadczenie w obsłudze gastronomicznej tego typu wydarzeń.

X. Informacje nt. Programu

Święto  miasta,  impreza  miejska,  masowa.  W  programie  m.  in.:  koncert  zespołów:   KOMBII,
BRYSKA, Słowianie, animacje dla dzieci,  zabawa. 

Załączniki:

1. formularz ofertowy,

2. uchwała nr LIX/518/2022 dot. opłaty targowej na 2023 rok,

3. klauzula informacyjna – RODO.
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