
GCKPiT – 4110.1.2015         Szaflary, dn. 15.10.2015

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA DZIERŻAWĘ TERENU POD SPRZEDAŻ 
PIWA, WINA GRZANEGO I POTRAW Z GRILLA PODCZAS I TARGÓW

NOWOROCZNYCH
W SZAFLARACH W DNIACH 27 – 30 GRUDNIA 2015 

1. WYDZIERŻAWIAJĄCY

Gminne Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Szaflarach, ul. Zakopiańska 18, 34-424 
Szaflary, tel: 18 26-123-37, e-mail: gckpit@szaflary.pl 

2. ZAKRES OBSŁUGI

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa gastronomiczna podczas imprezy 
plenerowej – I Targi Noworoczne w Szaflarach.

Wyłoniony w konkursie Dzierżawca wybrany do zawarcia umowy zobowiązany jest do 
zapewnienia obsługi I Targów Noworocznych w dniach:

27 grudnia 2015 – od godz. 1000 do godz. 2000

28 grudnia 2015 – od godz. 1000 do godz. 2000

29 grudnia 2015 – od godz. 1000 do godz. 2000

30 grudnia 2015 – od godz. 1000 do godz. 2000

na wskazanej części boiska sportowego przy Urzędzie Gminy Szaflary, ul. Zakopiańska 
18, 34-424 Szaflary.

W zakres obsługi wchodzi:
1. sprzedaż na zasadzie wyłączności piwa oraz wina grzanego w kubkach 

jednorazowych - po uprzednim uzyskaniu przewidzianego prawem zezwolenia w 
Urzędzie Gminy Szaflary,

2. przygotowanie i sprzedaż na zasadzie wyłączności potraw z grilla (kiełbaski, 
szaszłyki, karkówka, itp.),

3. przygotowanie i sprzedaż na zasadzie wyłączności innych produktów 
gastronomicznych i napojów,

4. zabezpieczenie co najmniej 100 miejsc siedzących pod namiotami.
5. Zapewnienie 50 bezpłatnych posiłków dziennie na rzecz Organizatora.

Ceny sprzedawanych podczas imprezy produktów ustala Dzierżawca na własną 
odpowiedzialność i ryzyko.
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3. PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia – konkurs ofert.
Kryteria oceny ofert – najwyższa cena.
Termin i miejsce składania ofert – do dnia 30 października 2015 r., do godz. 16:00 – 
osobiście w Gminnym Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Szaflarach, ul. Zakopiańska
18, 34-424 Szaflary, pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną na adres: 
gckpit@szaflary.pl.

Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

4. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta złożona Wydzierżawiającemu musi zostać opisana na zewnętrznej stronie w 
następujący sposób:
„Oferta na konkurs na obsługę gastronomiczną podczas I Targów Noworocznych w 
Szaflarach”.
Oferta na pierwszej stronie powinna zawierać informację zawierającą: nazwę i dokładny 
adres wraz z numerami telefonów i faksu oferenta.

5. DOKUMENTY SKŁADAJĄCE SIĘ NA OFERTĘ

1) oferta,
2) informacja o wymaganiach technicznych (przyłącza mediów, wymagana powierzchnia: 
długość x szerokość) niezbędna do realizacji założonego przez zamawiającego 
przedmiotu umowy.

6. PLANOWANY TERMIN ZAWARCIA UMOWY

Organizator przewiduje zawrzeć umowę z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą 
ofertę w konkursie do dnia 30 listopada 2015 r.
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