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ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/2015/MGOK 

Dotyczy: zamówienia w trybie zapytania ofertowego na zapewnienie cateringu 
ciężkiego (grill, piwo) wraz ze stoiskami handlowymi podczas imprezy 
masowej pn. MAJOWE DNI BIAŁOBRZEGÓW 2015. 

 
I. Zamawiający: Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury  ul. Kościelna 31, 26-800 Białobrzegi NIP: 798-12-89-913 REGON: 670136054   
II.    Przedmiot  zamówienia 
I. Przedmiotem zapytania ofertowego jest zapewnienie cateringu ciężkiego (grill, 

piwo) wraz ze stoiskami handlowymi podczas imprezy masowej pn. MAJOWE DNI BIAŁOBRZEGÓW 2015 organizowanej na stadionie miejskim im. Z. Siedleckiego w Białobrzegach w dniach 23-24.05.2015r. /wytęp wolny/; na terenie wskazanym przez  Zamawiającego. 
II. Obsługa imprezy polega na: 1. Przygotowaniu i sprzedaży dobrej jakości menu o zróżnicowanym asortymencie min.:  - potrawy z grilla  (kiełbaski, szaszłyki, steki, itp.) - napoje zimne, - napoje gorące (kawa, herbata) 2. Sprzedaży piwa 3. Wyłączność obejmuje również drobny handel spożywczy (stoiska handlowe), typu: wata cukrowa, kukurydza prażona, lody, sprężynki ziemniaczane itp.        Wykaz proponowanych potraw jest załącznikiem do oferty. 
III. W ramach zamówienia Zamawiający przyznaje Wykonawcy wyłączność na obsługę cateringową o której  mowa powyżej. W zamian za możliwość świadczenia wyżej wymienionych usług Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego stosownej opłaty.      
IV. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania odrębnego zezwolenia na jednorazową sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w Urzędzie Miasta  i Gminy Białobrzegi. 
V.  Wykonawca zobowiązany jest do obsługi miejsc gastronomicznych w czasie trwania imprezy w godzinach jej trwania do bieżącego zachowania porządku  i czystości w granicach powierzonego obszaru objętego wyłącznością, jak również po zakończeniu imprezy masowej „Majowe Dni Białobrzegów 2015” 
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VI. Oferent zobowiązany jest zapewnić miejsca konsumpcyjne dla min. 500 osób, parasole, zabezpieczyć barierki wokół miejsca gastronomicznego. Wykonawca zobowiązany jest do rozstawienia stoisk zgodnie z wytycznymi Organizatora. 
VII. Oferent zobowiązany jest posiadać aktualne wymagane pozwolenia na prowadzenie swojej działalności oraz niezbędną wiedzę, doświadczenie  i potencjał techniczny, a także dysponować osobami zdolnymi do wykonania zadań, o których mowa w zapytaniu ofertowym. 
VIII.  Oferent jest zobowiązany posiadać w odpowiedniej liczbie sprzęt umożliwiający sprawne przygotowanie i podawanie posiłków (kuchnie, grille, itp.) 
IX. Oferent ma spełniać wymogi w przepisach sanitarnych. 
X. Organizator zapewnia przyłącze zasilające w energię elektryczną, sanitariaty. 
XI. Oferent zabezpiecza we własnym zakresie okablowanie do miejsca  z urządzeniami elektrycznymi (przewody odpowiadające wymogom BHP  i warunkom techniczno-elektrycznym).  

III. Czas wykonania zamówienia: 23-24.05.2015r.  
IV. Forma Płatności Wpłata na konto wskazane przez Organizatora najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem imprezy masowej.   
V. Miejsce wykonania zamówienia: Impreza masowa odbędzie się na stadionie miejskim im. Z. Siedleckiego w Białobrzegach, ul. 11 Listopada 57,  26-800 Białobrzegi.  
VI. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:              Cena 100%.  
VII. Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania ofertowego. Oferta powinna być:          - opatrzona pieczątką firmową,          - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,          - podpisana czytelnie przez Wykonawcę.   
VIII. Dodatkowe informacje Dodatkowych informacji udziela Pani Anna Tchórzewska – Dyrektor MGOK Tel.  48 613 23 70, 668 220 800 -  od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-15.00.  
IX.  Miejsce oraz termin składania ofert 
• Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: mgok@bialobrzegi.pl, faksem na nr: 48 613-23-70, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury,  ul. Kościelna 31, 26-800 Białobrzegi do dnia 16.03.2015r.  
• Ocena ofert zostanie  dokonana w dniu 18.03.2015r., a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony o godzinie 14:00 w siedzibie Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, ul. Kościelna 31 oraz na stronie internetowej pod adresem www.mgok.bialobrzegi.pl 
• Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
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• Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 
• Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.mgok.bialobrzegi.pl  
X.  Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty. 
 O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.mgok.bialobrzegi.pl - 18.03.2015r. (środa) w godzinach popołudniowych.   
IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, wszelkie koszty  związane z przedmiotem zamówienia ponosi Wykonawca 
2. Oferty niekompletne będą odrzucone. 
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
4. Otrzymanie od Wykonawcy oferty nie powoduje żadnych zobowiązań wobec stron. 
5. Po wyborze Wykonawcy, Zamawiający podejmie dyskusję w celu uzgodnień szczegółowych warunków realizacji zamówienia.  

X. ZAŁĄCZNIKI 1. Wzór formularza ofertowego.                                                                                                            Anna Tchórzewska                                                            Dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury                                                                                        w Białobrzegach   
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