
OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA PRZYZNANIE WYŁĄCZNOŚCI
OBSŁUGI GASTRONOMICZNEJ-CATERING NA IMPREZIE „III Biesiada

Wiejska – 95 lecie OSP Jawiszowice”   
22 i 23 lipiec 2017r.

1. ORGANIZATOR.
Nazwa: Ochotnicza Straż Pożarna w Jawiszowicach
Adres: 32-626 Jawiszowice ul. Bielska 2
Kontakt: Józef Szczerbowski 728-289-597, Sebastian Papuga 535-916-851.

2. ZAKRES OBSŁUGI.
Wyłoniony w konkursie Wykonawca wybrany do zawarcia umowy zobowiązany jest do zapewnienia
obsługi gastronomicznej-catering na terenie „LKS Jawiszowice” w 32-626 Jawiszowice ul. 
Kusocińskiego 2, w terminie: 22-23 lipiec 2017 roku. na imprezie „III Biesiada Wiejska – 95 lecie 
OSP Jawiszowice”.

W zakres obsługi wchodzi:
1) Przygotowanie i sprzedaż potraw z grilla oraz grochówki, prażonych 
(według uznania wykonawcy).
2) Przygotowanie i sprzedaż potraw fast-food.
3) Sprzedaż napojów gorących (kawa,herbata) oraz napojów zimnych.
4) Zapewnienie zestawów biesiadnych (ławka-stół-ławka), minimalna ilość 200 kompletów.

3. ZAŁOŻENIA OGÓLNE KONKURSU.

1. Uzyskanie przez Wykonawcę wyłączności oznacza, że prowadzenie jakiejkolwiek działalności 
gastronomicznej na terenie imprezy wchodzącej w zakres Wykonawcy wymaga zgody wyłonionego 
w konkursie.

2. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia usług gastronomicznych podczas w/w imprezy 
wyłącznie w godzinach jej trwania na wyznaczonym terenie przez organizatora.

3. Wykonawca zobowiązuje się do bieżącego utrzymania czystości w granicach swojego obszaru 
wyłączności w trakcie imprezy oraz pozostawienie terenu wyłączności w czystości po imprezie.

4. Wykonawca zobowiązuje się do ustawienia stoisk gastronomi w uzgodnieniu z Organizatorem.

6. Organizator zapewnia Wykonawcy źródło zasilania.

7. Organizator udostępnia Wykonawcy obszar na terenie „LKS Jawiszowice” pod punkt 
gastronomiczny-catering.

8. Wykonawca zobowiązuje się we własnym zakresie zapewnić dostawy wody w zakresie swojej 
działalności.

9. Wykonawca we własnym zakresie organizuje teren sprzedaży w obszarze wydzielonym przez 
Organizatora.

10. Ceny na sprzedawane produkty ustala Wykonawca na własną odpowiedzialność i ryzyko, ale 
uwzględniając ceny lokalnego rynku.

11. Wykonawca w całości odpowiada za zgodność prowadzonej sprzedaży z obowiązującymi 
przepisami prawa podczas imprez masowych( Ustawa z dnia 20 marca 2009r. o bezpieczeństwie 
imprez masowych, Dz.U.2009 nr 62 poz. 504 z późniejszymi zmianami).



12. Organizator  zapewnia ochronę terenu podczas trwania imprezy, po zakończeniu imprezy teren 
wyłączności nie będzie ochraniany.

13. Organizator wyznacza cenę minimalną za wyłączność gastronomiczną 2.500,00 zł brutto na 2 dni
imprezy. (Zaoferowana cena będzie jednym z punktów branych pod uwagę przy wyborze 
Wykonawcy.)

14. W przypadku wygrania konkursu Wykonawca zobowiązuje się do wpłaty na rzecz Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Jawiszowicach zaoferowanej kwoty za wyłączność do 17.07.2017r.

15. Organizator przewiduję liczbę uczestników imprezy na podstawie zaproszonych zespołów i 
programu:
      1 dzień- 3.000 tys osób
      2 dzień- 1.500-2.000tys.osób

4. OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ.

1. Aktualny wypis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej potwierdzający dopuszczenie do obrotu gospodarczego w zakresie objętym ofertą, 
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2. Określenie wysokości deklarowanej kwoty wpłaty ( w PLN brutto) na rzecz OSP za uzyskanie 
wyłączności (wg wzoru w załączniku nr.1).

3. Określenie asortymentu, zaplecza gastronomicznego (wg wzoru w załączniku nr 1), ponadto 
Wykonawca może przedstawić inne załączniki reklamujące swoją działalność cateringową.

4. Podpisane oświadczenie , że Wykonawca zna i akceptuje wszystkie warunki współpracy ustalone 
w ogłoszeniu o konkursie (wg wzoru załącznik nr 1).

5. KRYTERIA WYBORU OFERT.

1. Złożone oferty będą rozpatrywane przez Organizatora imprezy, który dokona wyboru ofert 
najlepiej służącej realizacji usługi oraz zaprosi jego wykonawcę do dalszych negocjacji, których 
celem będzie zawarcie stosownej umowy( z uwzględnieniem warunków niniejszego ogłoszenia i 
złożonej oferty).

2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Wykonawcy, który zaproszony zostanie do dalszych 
negocjacji, brane będą pod uwagę następujące kryteria oceny:
a) Oferowana kwota za wyłączność 70%.
b) Możliwość realizacji zadania przez Wykonawcę tj. zaplecze gastronomiczne, oferta 
gastronomiczna 20%.
d) Dostosowanie cen sprzedawanych produktów do lokalnego rynku 5%.
e)  Współpraca pomiędzy OSP Jawiszowice a Wykonawcą w przeszłości 5%.

6. PROCEDURY ZWIĄZANE Z OFERTĄ.

1. Oferty należy składać do dnia 28 kwiecień 2017r. na adres Ochotnicza Straż Pożarna w 
Jawiszowicach ul. Bielska 2 32-626 Jawiszowice z dopiskiem „ Obsługa III Biesiady 
Wiejskiej”  listem poleconym (decyduje data wpływu do Organizatora).

2. Organizator konkursu dokona wyboru oferty w dniu 8 maja 2017r. o godzinie 18:00 w 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Jawiszowicach.



3. Wybrany oferent zostanie poinformowany o podjęciu współpracy najpóźniej w dniu 
    10 maja 2017r.

4. Oferent zobowiązuje się do wpłaty zaoferowanej kwoty na konto OSP w terminie 
podanym przez Organizatora (Rozdz.III p.14).

5. Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia lub unieważnienia konkursu bez podania 
przyczyny.

6. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest do 
zawarcia umowy w terminie wskazanym przez Organizatora (e-mail, telefonicznie lub 
faxem, z co najmniej 2 dniowym wyprzedzeniem). W przypadku nie przystąpienia do 
zawarcia umowy zgodnej z załączonym projektem, Organizator wezwie do zawarcia umowy
kolejnego Wykonawcę, który zaproponował cenę za wyłączność obsługi.



Załącznik nr 1 
FORMULARZ OFERTOWY

Odpowiadając na konkurs ofert na „Wyłączność obsługi gastronomicznej” na III Biesiadzie 
Wiejskiej – 95 lecie OSP Jawiszowice, opublikowanej na tablicy ogłoszeń w siedzibie OSP 
Jawiszowice oraz stronie internetowej www.strazjawiszowice.pl

1. DANE :

Nazwa firmy: …........................................................................................................................

Adres: …....................................................................................................................................

Numer kontaktowy: ….................................... Adres e-mail: …..............................................

2. OFERTA ZA PRZYZNANIE WYŁĄCZNOŚCI :

Oferujemy za przyznanie nam wyłączności kwotę brutto …........................... PLN.
(w kwocie powinien być zawarty już podatek VAT ).

3. OFERTA ASORTYMENTU :

…..............................................................................................................................................................................

…..............................................................................................................................................................................

…..............................................................................................................................................................................

…..............................................................................................................................................................................

4. OFERTA ZAPLECZA GASTRONOMICZNRGO (zaplecze sprzętowe):

…..............................................................................................................................................................................

…..............................................................................................................................................................................

5. PROPOPONUJEMY I SUGERUJEMY CENY NASZEGO ASORTYMENTU:

…..............................................................................................................................................................................

…..............................................................................................................................................................................

6. W przypadku przyznania nam wyłączności obsługi gastronomicznej podczas imprezy 
„ III Biesiada Wiejska – 95 lecie OSP Jawiszowice” w Jawiszowicach w dniu 22 i 23 lipiec 
2017r. Zobowiązujemy się do wpłacenia oferowanej kwoty na konto Organizatora konkursu 
w wyznaczonym terminie.

7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z ogłoszenie o konkursie i akceptujemy wszystkie 
zawarte w nim informacje.

        ….................................... ….....................................
(miejscowość, data)       (Pieczęć i podpis)


