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Sośnicowice, 13 maja 2019r. 

Nr sprawy: INS.55-19/19 

Zapytanie ofertowe    

Zamawiający: Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Sośnicowicach, ul. Szprynek 1, 44-153 

Sośnicowice, NIP  9691355577   zwraca się z uprzejmą prośbą o złożenie oferty cenowej na 

„Wykonanie obsługi gastronomicznej imprezy pn. Dożynki Gminne 2019 w dniu  07.09.2019r. 

(sobota) w godz. 14.30 -01.00 (08.09.2019r.)".  

 Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza 30.000 Euro.  

Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie obsługi gastronomicznej imprezy pn. Dożynki Gminne 

2019 w dniu  07.09.2019r. (sobota) w godz. 14.30 -01.00 (08.09.2019r.)". 

Przez sporządzenie oferty cenowej  strony rozumieją następujące warunki: 

- wykonanie przez Zleceniobiorcę obsługi gastronomicznej imprezy pn. Dożynki Gminne 2019 w 

dniu  07.09.2019r. (sobota) w godz. 14.30 -01.00 (08.09.2019r.)".  

 

1. Wymogi minimum  :  

a) trzy dystrybutory do lania piwa, 

b) grill o dużej wydajności (nie mniej niż 150 porcji na godz.), 

c) piwo lane:   Warka, Lech, Żywiec, Tyskie oraz piwo puszkowe, a także 

soki, woda mineralna- (butelki, kartony) , kawa (16 termosów   

o pojemności 1,0l do postawienia na stołach dla zaproszonych gości) 

herbata oraz słodycze, kiełbasa, kaszanka, karkówka, szaszłyk 

wieprzowy, baleron, hamburger, hot-dog, zapiekanka, warzywa –  

np. ogórek małosolny, sałatka wiosenna, sałatka z kapusty pekińskiej, 

dodatki ketchup, musztarda, pieczywo 

d) co najmniej 4 stanowiska handlowe (balony, zabawki itp.) 

e) UWAGA: dodatkowo Zamawiający prosi o przedstawienie oferty 

cenowej na przygotowanie i ustawienie na stołach – 70 szt. półmisków 

po 10 kromek chleba ze smalcem + 70szt. talerzyków z ogórkami 

kiszonymi + po 2 solniczki na każdy stół tj. 140szt.   
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f) UWAGA: dodatkowo Zamawiający prosi o przedstawienie oferty 

cenowej na przygotowanie i obsługę stanowiska z kawą dla wszystkich 

przybyłych gości/uczestników Dożynek. Stoisko powinno być ustawione 

w centralnej części namiotu w godz. 15.00-18.00. Do rozpuszczalnej 

kawy zaparzonej w termosie powinna być dostępna śmietanka 

jednorazowa, cukier w jednorazowych saszetkach, mieszadełko oraz 

bezpieczny tekturowy kubek do gorących napoi min. 200ml. We 

wskazanych godzinach termos oraz ww. asortyment powinny być na 

bieżąco uzupełniane.  

 

 

 2.   Sposób oceny ofert: 

  O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, których wiedza i doświadczenie 

pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia, to znaczy wykonali w okresie ostatnich pięciu 

lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału   

w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co 

najmniej 2 zamówienia, których przedmiotem było wykonanie obsługi podobnych imprez   

z nie mniejszym zakresem świadczeń. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału 

w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów- referencje, na zasadzie 

spełnia/nie spełnia. KRYTERIA OCENY OFERT: 

  - najkorzystniejsza cena piwa 0.5l      30pkt 
  - najkorzystniejsza cena porcji kiełbasy (minimum  200g)   20pkt 
  - najkorzystniejsza cena karkówka(minimum  200g)   10pkt 
  - najkorzystniejsza cena szaszłyk wieprzowy   (minimum  200g)  10pkt 
  - doświadczenie organizacyjne oraz walory estetyczne stoisk/urządzeń 10 pkt 

 - najkorzystniejsza cena za chleb ze smalcem i ogórki kiszone  10pkt 
 - najkorzystniejsza cena za przygotowanie i obsługę stanowiska z kawą 10pkt 

3. Miejsce  wykonywania usługi: - Sośnicowice ul. Raciborska 39  parking przy OSiR. 

4. Zaoferowana cena musi uwzględniać wszystkie wyszczególnione powyżej warunki. Płatność za 
wykonaną usługę nastąpi po stwierdzeniu należytego wykonania usługi przez upoważnionego 
pracownika na podstawie wystawionej faktury przez Wykonawcę. Termin płatności: 14 dni.  

5. Oferta winna zawierać następujące dane oraz dokumenty:   

- nazwę firmy, adres, NIP, telefon, 
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- rodzaj asortymentu, 

- referencje, 

- zdjęcia z wykonanych imprez o podobnym charakterze, zdjęcia urządzeń 

A. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej lub inny dokument uprawniający do prowadzenia działalności   
w zakresie przedmiotu zamówienia (kopia poświadczona przez Wykonawcę za zgodność   
z oryginałem).  

B. Oświadczenie o posiadaniu przez Wykonawcę stosownych uprawnień do prowadzenia 
działalności handlowo-gastronomicznej zgodnie z wymogami ustawowymi, zwłaszcza opinii   
i pozwoleń Sanepidu. 

C. Oświadczenie o posiadaniu niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowaniem przez 
Wykonawcę potencjałem technicznym i osobowym zdolnym do obsługi imprezy.  

D. Oferta powinna być podpisana przez osoby umocowane do składania oświadczeń woli                            
i zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy. Umocowanie do złożenia ofert winno być 
dołączone do oferty o ile nie wynika ono wprost z innych dokumentów załączonych do oferty.  

6. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami:   

instruktor – Mateusza Troll tel.32 42 851 97 lub  instruktormgbp@sosnicowice.pl 

Oferta winna być złożona w terminie od 13.05.2019r. do dnia 12.06.2019r.  do godz. 12.00                      

w siedzibie Zamawiającego: 

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Sośnicowicach, 44-153 SOŚNICOWICE UL. SZPRYNEK 1 

pokój nr B.1.4 

(godz. otwarcia MGBP poniedziałek, środa i czwartek od godz. 10.00 do 18.00,  
wtorek i piątek od godz. 8.00 do 16.00) 

 

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem:  

 

„Wykonanie obsługi gastronomicznej imprezy pn. Dożynki Gminne 2019 –  

na zasadzie wyłączności” 
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Klauzula informacyjna 

 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejsko-Gminna Biblioteka 

Publiczna, z siedzibą w Sośnicowicach ul. Szprynek 1. 

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia umowy. 

3. Podanie przez Pani/Panaa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do 

zawarcia i realizacji umowy. 

4. Pani/Panaa dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do 

prawidłowego zrealizowania umowy oraz do wywiązania się Biblioteki z 

obowiązków finansowo-rachunkowych, sprawozdawczych i statystycznych. 

5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

6. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

7. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej 

w Sośnicowicach – e-mail: iodmgbp@sosnicowice.pl 

 


