Zarząd Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego
Oddział Sudetów Wschodnich w Prudniku
zaprasza do składania ofert
na wyłączność obsługi w zakresie handlu i gastronomii imprezy plenerowej
„39 Rajd Maluchów Prudnik – Chocim’2018”, która odbędzie się dnia 26 maja 2018 r.
1.Nazwa, termin i miejsce imprezy :
39 Rajd Maluchów, w dniu 26 maja 2018 r. – hipodrom Stadniny Koni w Chocimiu k/Prudnika
Graficzny projekt położenia wszystkich stref gastronomicznych zawiera załącznik nr 1.
2.Zakres obsługi:
Wyłoniony w drodze konkursu Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia:
a) kompleksowego wyposażenia na własny koszt zaplecza do wydawania posiłków i obsługi
gastronomicznej w zakresie:
- sprzedaży potraw z grilla, rożna, hot-dogów, zapiekanek, szaszłyków, grochówki itp. w
naczyniach jednorazowych,
- sprzedaży innych produktów typu: popcorn, wata cukrowa, kukurydza gotowana, lody itp.
b) organizacji stoisk handlowych i obsługi w zakresie sprzedaży gotowych artykułów
spożywczych typu napoje bezalkoholowe, chipsy, cukierki, batony, czekoladki itp. oraz
zabawek i akcesoriów dla dzieci ( balony, butelki, smoczki, odzież itp.)
- innych z wyłączeniem niebezpiecznych dla użytkowników i otoczenia
Ceny sprzedawanych podczas imprezy produktów oraz usług ustala Oferent na własną
odpowiedzialność i ryzyko.
3.Zakres obowiązków oferenta:
a) oferent zobowiązany jest posiadać aktualne pozwolenia na prowadzenie swojej
działalności oraz niezbędną wiedzę, doświadczenie i potencjał techniczny, a także
dysponować odpowiednim personelem, który umożliwi prawidłowe wykonanie zadań, o
których mowa w ogłoszeniu. Ponadto oferent zobowiązany jest zapewnić sprzęt techniczny
w ilości niemniejszej niż:
– stanowiska sprzedające jedzenie - minimum 2 szt.,
- miejsca siedzące pod parasolami wraz ze stołami, minimum 100 miejsc ,
b) dostarczony przez oferenta sprzęt musi być sprawny technicznie i estetyczny (nie
zniszczony),
c) oferent zobowiązuje się do obsługi miejsc gastronomicznych, w godzinach trwania
imprezy od godz. 10:00 do godz. 16:00,
d) oferent zobowiązuje się do zachowania w ciągłej czystości obszaru objętego wyłącznością
podczas trwania imprezy oraz posprzątanie tego terenu po zakończeniu imprezy.
e) oferent zobowiązany jest do 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,
f) oferent zobowiązany jest do zabezpieczenia swoich stoisk w zakresie przepisów
przeciwpożarowych (wyposażyć w gaśnice),

g) oferent zobowiązany jest do posiadania aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności
cywilnej w związku z prowadzoną działalnością. Za wszelkie szkody i wypadki powstałe na
terenie objętym wyłącznością odpowiada wyłącznie oferent, który wyegzekwuje
ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków od podwykonawców,
h) oferent zobowiązany jest do zabezpieczenia swoich stoisk w energię elektryczną
230/400V przedłużacze, urządzenia oraz osprzęt elektryczny zgodny z obowiązującymi
normami posiadający zabezpieczenie przeciwporażeniowe.
g) zapewnienie na własny koszt wyżywienia dla obsługi imprezy – 100 porcji grochówki.
4.Zakres obowiązków organizatora:
a) organizator zapewni w trakcie trwania imprezy występy artystyczne na scenie oraz inne
atrakcje odbywające się na terenie imprezy
c) organizator zapewni ochronę podczas trwania i na terenie imprezy
d) organizator nie zapewnia ochrony terenu objętego wyłącznością,
e) organizator zobowiązuje się do utrzymania czystości terenu imprezy,
f) organizator zapewnia dostęp do WC,
g) organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody w mieniu oferenta, którym oferent się
posługuje przy wykonaniu umowy zawartej z organizatorem, wyrządzonych przez:
uczestników imprezy, służby ratownicze, siły natury (wichury, burze itp.),
h) organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie imprezy z przyczyn od niego
niezależnych (klęski żywiołowe, żałoba narodowa itp.)
5.Organizator dopuszcza:
a) organizator dopuszcza możliwość, iż oferent wynajmie podwykonawcę do wykonania
zadania polegającego na zapewnieniu stoisk gastronomicznych,
b) organizator nie wyklucza organizacji stoisk innych, niż gastronomiczne i handlowe (np.
stoiska bankowe, reklamowe, szkolne, medyczne) na podstawie odrębnych uzgodnień z
organizatorem,
6.Organizator nie dopuszcza:
a) sprzedaży piwa i alkoholu oraz artykułów objętych zakazem i wymienionych w regulaminie
imprezy (załącznik nr 8) oraz sprzedaży napojów w butelkach szklanych.
b) parkowania samochodów na terenie imprezy. Wszystkie samochody muszą zostać
zaparkowane poza terenem imprezy. Proponujemy parking przy hipodromie oddalony ok.
100 m od terenu imprezy,
7.Oferta powinna zawierać w szczególności:
a) aktualny wypis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej potwierdzający dopuszczenie do obrotu gospodarczego w zakresie objętym
ofertą, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert,
b) oświadczenie oferenta (załącznik nr 3), że w przypadku wybrania jego oferty zobowiązuje
się do wpłaty zaoferowanej kwoty za wyłączność w terminie do dnia 30.04.2018 roku,
W przypadku przekroczenia terminu płatności organizator może przeprowadzić ponownie
postępowanie ofertowe lub odstąpić wyłączność na obsługę imprezy plenerowej na rzecz
drugiego w kolejności oferenta.
c) koncepcję organizacji gastronomii,

d) dane osoby upoważnionej do bieżących kontaktów z organizatorem imprezy,
e) dokument potwierdzający posiadanie aktualnego ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą podczas
świadczenia usług objętych ofertą,
f) referencje lub inny dokumenty potwierdzające wiarygodność oraz doświadczenie oferenta
w organizacji takiego typu imprez,
g) oświadczenie, że oferent znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej
prawidłowe wykonanie powierzonych zadań (załącznik nr 4),
h) oświadczenie o zapoznaniu się oferenta z warunkami konkursu i o niezwłocznym
podpisaniu umowy w przypadku wygrania konkursu (załącznik nr 5),
i) oferta powinna zawierać wszystkie podpisane załączniki. Dokumenty należy złożyć w
formie oryginału lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez oferenta.
(załącznik nr 7)
8.Termin i miejsce składania ofert:
Na zgłoszenia ofert oczekujemy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.03.2018r. do
godz.15:00
Oferty z opisem „Oferta na wyłączność obsługi w zakresie gastronomii podczas 39
Rajdu Maluchów”, należy składać w siedzibie organizatora osobiście lub za pośrednictwem
poczty: PTTK Oddział Sudetów Wschodnich w Prudniku ul. Traugutta 19, 48-200 Prudnik. O
terminie wpływu oferty decyduje data wpływu oferty do biura PTTK.
9.Kryteria wyboru oferty:
Głównym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty będzie zaproponowana kwota wpłaty,
jednakże komisja konkursowa weźmie również pod uwagę:
- jego doświadczenie w realizacji podobnych przedsięwzięć, opinie i referencje,
- koncepcję organizacji gastronomii.
O wynikach konkursu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.
Złożonych dokumentów organizator nie zwraca.
Osoby do kontaktu w sprawach formalnych:
- Grzegorz Polak – prezes Oddziału PTTK Prudnik, tel. 692 877 569
- Barbara Drożdżowicz – v-ce prezes Oddziału PTTK Prudnik, tel. 501 496 336
Biuro PTTK czynne w poniedziałki od godz. 16:30 do godz. 18:00, w środy od godz. 11:00 do
godz. 13:00 oraz od godz. 16:30 do godz. 18:00.
Tel. 784 658 636, e-mail: biuro@prudnik.pttk.pl.
Niniejsze zaproszenie opublikowano na stronie internetowej PTTK O/Sudetów Wschodnich
w Prudniku.

Zarząd PTTK O/Prudnik

Prudnik, dnia 28.02.2018 r.

Załącznik nr 3 do
zaproszenia do składania ofert na
wyłączność obsługi w zakresie
gastronomii imprezy plenerowej
39 Rajd Maluchów Prudnik – Chocim’2018

....................................
(nazwa, adres oferenta)

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że w przypadku wygrania konkursu dotyczącego wyłączności na
obsługę w zakresie gastronomii podczas imprezy plenerowej „39 Rajd Maluchów
Prudnik – Chocim 2018” zobowiązuję się do wpłaty zaoferowanej kwoty za
wyłączność przelewem na konto POKiBP w Banku Spółdzielczym w Prudniku 06
8905 0000 2000 0000 1401 0001 w terminie do dnia 30.04.2018 roku.
Oświadczam również, że jestem świadomy/a, iż w przypadku przekroczenia terminu
płatności organizator może przeprowadzić ponownie postępowanie ofertowe lub
odstąpić wyłączność na obsługę imprezy plenerowej na rzecz drugiego w kolejności
oferenta.

.........................................
(miejscowość, data)

.........................................
(podpis oferenta)

Załącznik nr 4 do
zaproszenia do składania ofert na
wyłączność obsługi w zakresie
gastronomii imprezy plenerowej
39 Rajd Maluchów Prudnik – Chocim’2018

....................................
(nazwa, adres oferenta)

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że składając ofertę na wyłączność obsługi w zakresie gastronomii
podczas imprezy plenerowej „39 Rajd Maluchów Prudnik – Chocim’2018” znajduję
się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie umowy.

.........................................
(miejscowość, data)

.........................................
(podpis oferenta)

Załącznik nr 5 do
zaproszenia do składania ofert na
wyłączność obsługi w zakresie
gastronomii imprezy plenerowej
39 Rajd Maluchów Prudnik – Chocim’2018

....................................
(nazwa, adres oferenta)

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że zapoznałem/am się z ogłoszeniem o konkursie na wyłączność
obsługi w zakresie handlu i gastronomii podczas imprezy plenerowej „39 Rajd
Maluchów Prudnik – Chocim’2018” i akceptuję jego warunki.
Oświadczam również, że w przypadku wyboru mojej oferty niezwłocznie przystąpię
do podpisania umowy w miejscu i czasie wyznaczonym przez organizatora konkursu.
Oświadczam, że jestem świadom/a, iż w przypadku nie podpisania umowy w terminie
określonym przez organizatora, organizator może przeprowadzić ponownie
postępowanie ofertowe lub odstąpić wyłączność na obsługę imprezy plenerowej na
rzecz drugiego w kolejności oferenta.

.........................................
(miejscowość, data)

.........................................
(podpis oferenta)

Załącznik nr 6 do
zaproszenia do składania ofert na
wyłączność obsługi w zakresie
gastronomii imprezy plenerowej
39 Rajd Maluchów Prudnik – Chocim’2018

....................................
(nazwa, adres oferenta)

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że nie będę rościł/a odszkodowania za straty wywołane odwołaniem
lub skróceniem imprezy plenerowej „39 Rajdu Maluchów Prudnik – Chocim’2018” ani
domagał/a się zwrotu wpłaconej kwoty za wyłączność w przypadku odwołania lub
skrócenia w/w imprezy z przyczyn niezależnych od organizatora np.: żałoba
narodowa, powódź, zamieszki wywołane przez chuliganów itp.

.........................................
(miejscowość, data)

.........................................
(podpis oferenta)

Załącznik nr 8 do
zaproszenia do składania ofert na
wyłączność obsługi w zakresie
gastronomii imprezy plenerowej
39 Rajd Maluchów Prudnik – Chocim’2018

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

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

(pieczątka Wykonawcy)

(miejscowość, data)

Dane dotyczące Wykonawcy:
Nazwa:...........................................................................................................................
Adres:.............................................................................................................................
Nr NIP: ...................................................... REGON: ....................................................
Nr tel:. ............................................................ Nr faksu: ..........................................
e-mail: ...........................................................
Dane zamawiającego:

OFERTA
Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.: „Oferta na wyłączność
obsługi w zakresie handlu i gastronomii podczas imprezy plenerowej 39 Rajdu
Maluchów Prudnik – Chocim’2018”, która odbędzie się w dniu 26 maja 2018 r. w
Chocimiu k/Prudnika.
Oferujemy za przyznanie nam wyłączności w/w usługi będącej przedmiotem zamówienia,
zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zaproszenia, za cenę brutto: ..................................zł.
(słownie:......................................................................................................................................
...........)
Oświadczam, że:
1. Zapoznałem/am się z zaproszeniem i nie wnoszę do niego zastrzeżeń, oraz
akceptuję w całości wszystkie zawarte w niej warunki.
2. Zdobyłem/am konieczne informacje dotyczące realizacji zamówienia oraz
przygotowania oferty.
3. Przedmiot zamówienia zrealizuję w terminie określonym w zaproszeniu.
4. Oświadczam, że zawarte w zaproszeniu do złożenia oferty warunki umowy
akceptuję i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy
na tych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
5. Załącznikami do niniejszej oferty są dokumenty wymienione w zaproszeniu.

.........................................
(miejscowość, data)

.........................................
(podpis i pieczątka Wykonawcy)

