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Głubczyce, 6.05.2019r. 

ZAPYTANIE CENOWE 

w związku z realizacją czesko – polskiego projektu pt.: „Śląskie 

Portamento – śpiew – współbrzmienie – tradycja”. 

Zamawiający: Gmina Głubczyce, ul. Niepodległości 14, 48-100 Głubczyce 

reprezentowany przez Miejski Ośrodek Kultury w Głubczycach 

Przedmiot zapytania 

1. Przedstawienie ofert propozycji stoisk gastronomicznych i handlowych 

podczas Polsko – Czeskich Dni Miasta w dniach 14 – 16 czerwca 2019r. 

organizowanych w Głubczycach na Rynku w centrum miasta. 

2. Zabezpieczenie noclegów (wg potrzeb) oraz poczęstunku w formie ciepłego 

i zimnego bufetu dla wykonawców przedstawionymi w załączniku nr 1 podczas 

Polsko – Czeskich Dni Miasta w dniach 14 – 16 czerwca 2019r.  

Informacje uzupełniające 

 
1. Termin złożenia oferty: do 20 maja 2019 r. do godziny 11:00. 

2. Termin otwarcia ofert: 20 maja 2019 r. godz. 12:00. 

3. Termin realizacji zamówienia: 14 – 16 czerwca 2019r. 

4. Osoba upoważniona do kontaktów z Oferentami: Dyrektor Miejskiego Ośrodka 

Kultury w Głubczycach – Zbigniew Ziółko – kontakt mailowy pod adresem: 

mokglubczyce@wp.pl  

5. Złożenie oferty nie zapewnia uzyskania zlecenia na wykonanie ww usług. 

6. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim.  

7. Ofertę należy dostarczyć do Sekretariatu Miejskiego Ośrodka Kultury 

w Głubczycach, ul. Kościuszki 24, 48-00 Głubczyce, w zaklejonej kopercie 

z dopiskiem „Odpowiedź na zapytanie cenowe dotyczące realizacji czesko – 

polskiego projektu pt.: „Śląskie Portamento – śpiew – współbrzmienie – 

tradycja”. 

8. Dopuszcza się złożenie oferty drogą elektroniczną: mokglubczyce@wp.pl 

9. Usługa ma być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
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10. Odpowiedzialność za niedopełnienie obowiązków należących do Usługobiorcy 

będzie spoczywała na nim wraz z konsekwencjami. 

11. Odpowiedzialność za szkody wynikłe za nieprawidłową realizację usługi 

spoczywać będzie na Usługobiorcy wraz konsekwencjami. 

Kryteria oceny ofert 
 

Złożone oferty będą rozpatrywane pod względem formalnym i merytorycznym przez 

Organizatora, który dokona wyboru oferty najlepiej służącej realizacji usługi. Przy 

wyborze najkorzystniejszej oferty brane pod uwagę będą następujące kryteria oceny: 

a)  Zapewnienie oferty w pełni zabezpieczającej potrzeby wykonawców (pkt 2 

Przedmiotu Zamówienia).  

b) Przestawienie oferty dodatkowych usług, wykonawców lub innych, w zamian 

za obsługę imprezy. 

c) Atrakcyjność proponowanych stoisk gastronomicznych i handlowych pod 

względem różnorodności dla wszystkich grup wiekowych, ilość stolików, ław, 

parasoli, zadaszeń itp. 

d) Standard noclegów dla wykonawców zgodny lub przewyższający 

zapotrzebowanie wynikające z załącznika nr 1. 

e) Doświadczenie w organizacji usług gastronomicznych i obsługi imprez 

plenerowych pod względem gastronomicznym i handlowym. 

 

Warunki udziału w postępowaniu 

 
W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci, którzy: 

1. Posiadają uprawnienia do występowania w obrocie gospodarczym 

w zakresie objętym ofertą. 

2. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym zapewniającym 

właściwe wykonanie usług będących przedmiotem oferty i osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia. 

3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej płynność 

świadczenia usługi. 

4. Po podpisaniu umowy uiszczą w ciągu 14 dni ewentualną kwotę 

zaproponowaną w przedmiocie zamówienia. 

5. Oświadczenie o posiadaniu polisy OC. 
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Załącznik nr 1 

Sumaryczne zestawienie zapotrzebowania wszystkich zespołów. 

Podmiot wyłoniony w trakcie postępowania otrzyma szczegółowe 

zestawienia wynikające z Riderów  poszczególnych wykonawców. 

- czajnik elektryczny 
- kubeczki x 50szt. 
- ręczniki papierowe oraz kosz na śmieci  
- woda mineralna gazowana – 12 x 0,5L  
- woda mineralna niegazowana – 40 x 0,5L  

- 3 sztuki torebek kisielu, do przygotowania w kubku 
- Red Bull –15 szt.  
- napoje energetyzujących min. Burn, Tiger – 10 szt. 
- napoje gorące: kawa, herbata, 3 x karton mleka, cukier w kostkach, cytryna, miód,  
- lód w kostkach  
- Coca-Cola, Sprite, Fanta – 10 x 2L  
- soki owocowe w tym sok pomarańczowy (nie napoje owocowe) – 10 x 1L  
- paluszki, ciasteczka 
- 2 x duży talerz owoców (winogrona, banany, jabłka…) 
- kanapki, dania wegetariańskie, owoce, przekąski, dla około 25 osób, 
- ciepły posiłek dla całego zespołu około 25 osób w tym ruskie pierogi, część w 
hotelu, w którym śpi zespół po próbie. Mile widziane zupy. 
Noclegi dla członków zespołu: w hotelu 3*** ze śniadaniem w konfiguracji: 9x2 os. 
pokój, w tym jeden z wanną, 5 x 1os. pokój wraz z parkingiem nie dalej niż 40 km od 
miejsca koncertu. Wszystkie pokoje  powinny być wyposażone w łazienkę, ręczniki, 
mydło, tv, klimatyzację. Pokoje dwuosobowe z osobnymi łóżkami. Pokoje  
jednoosobowe łoża małżeńskie. 

Zleceniobiorca przedstawi najpóźniej na 14 dni przed koncertem  propozycję 
obiektów do akceptacji przez menagera zespołu.  Akceptacja wymaga formy 
mailowej. W przypadku obiektu zarezerwowanego przez Zleceniobiorcę nie 
spełniającego wymagań zawartych w umowie i nie zaakceptowanych przez 
managera zespołu, Zleceniodawca zastrzega sobie prawo obciążenia Zleceniobiorcy 
wysokością kwoty  za nocleg w innym obiekcie. 
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Wycena ogólna 
1. Nazwa Oferenta 

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

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

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

2. Adres Oferenta 

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

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

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

3. NIP / REGON ............................................................................................................ 

4. Nr rachunku bankowego 

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

5. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za: 

– cenę netto 

.................................................................................................................................. zł. 

(słownie: ........................................................................................................................ 

– podatek VAT ……….. % tj. 

................................................................................................................................ zł. 

(słownie: ....................................................................................................................... 

– cenę brutto 

................................................................................................................................... zł. 

(słownie: ....................................................................................................................... 

6. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę 

do niego zastrzeżeń. 

7. Termin realizacji zamówienia 

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

8. Kserokopia ubezpieczenia i polisy OC wraz z udokumentowanym 

doświadczeniem. 

9. Wyrażam zgodę na proponowane w zapytaniu cenowym warunki płatności. 

 

 

……………………………………….. 

Data, pieczęć i podpis Oferenta 


