
GMlNNY OSRODEK KlJLTURY
W M|EDŹNEJ ZS w WoLl

43-225 WOLA, ul, Pszczyńska 110
Ie|./fax 21 1 -83-91, 446-92-53

NlP 638-16_07-238
załqcznik nr 3

do r e gu l am i nu u d: i e l ąn i ą z am óyv i eń p u b l i cz ny c h
których wąrtość nie przekracza lovoQ 30.000 euro

(pieczęć Zamawiaj ącego)

Wola, dn.25-06-2019 r.

Zapytanie ofertowe
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości ponizej 30000 euro

(wyłączone spod stosowania ustawy Prawo Zamowień Publicznych
Zgodnie Z art. 4 pkt 8, t.j. Dz.U .2018.1986)

Nazwa po§tępowania: Wylączność obslugi w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych i
spożywczych podczas imprezy plenerowej ,,Dożynki Gminne we Frydku"

8 wrzesień 2019 r.

I. Informacje ogólne:
l.Zamawtąącym jest: Gminny Ośrodek Kultury w Miedźnej z siedzibąw Woli, ul.Pszczinska 110,
43-225 Wola
tel.: 32 21 1 83 91; 5lżż37423
wrvw.gpk.rniedzna.pl
e-mail: gok@miedzna.pl

GoKz^prasZadozlożeniaofertynaponiżejopisaną{esta*ę/usług@:

2. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty.
3. Nie przewiduje się zwrotu kosztów udziaŁu w postępowaniu.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienta,bądż uniewaznienia zapytania ofertowego bez
podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu
sporządzenia niniej sze go zap5Ąania.

II. Opis przedmiotu zamówienia:
Obsfuga imprezy,,Dozynki Gminne 2019" we Frydku, w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych i
ańykułów spożywczych, z wyjątkiem wyrobów garmażeryjni/ch tj. dań na ciepło (np. dań z erilla. z kotła.
z rusztu\,
Zakres obsługi:
1. min. 4 punkty sprzedaży napojow alkoholowych / w tym m.in. 8 rollbarów /;

2. stoiska produktów typu: napoje bezalkoholowe, kawa, herbata, chipsy, słodycze, lody, zelki, wata
cukrowa, gofry, popcorn itp., z wyłączeniem wy,robów garmażeryjnych tj. dańna ciepło (np.z gńIIa, z
kotła, z ruszta), zabawkt, balony.
3. min. 200 miejsc siedzących ptzy zadaszonych stołach biesiadnych;
Ceny sprzedawanych podczas imprezy produktów otaz usług ustala Wykonawca na własną
odpowiedzialność i ryzyko.

III. Termin i miejsce realizacji zamówienia:
Termin: 8 września 2019 r. od godz. 14.00 do godz. 24.00
(z zastrzeżeniem, że sprzedaż napojów alkoholowych nie moze się odbywać wcześniej niz od godz. 16.00
i nie później niz do godz.23.30);
Miejsce: boisko sportowe we Frydku przy ul. Sportowej, 43-2ż7 Frydek

IV. Opis warunków udziału w postepowaniu.
1, Wykonawca zobowiązany jest do:



a) posiadania aktualnego, wymaganego zezwolenia na prowadzenie swojej działalności(m.in. zęzwolenia
sprzedaż napojów alkoholowych w trakcie trwania imprezy), niezbędnej wiedzy, doślviadczenia,
potencjału technicznego oraz osób zdolnych do wykonywania zadań ujętych w ofercie, posiadających
niezbędne uprawnieni a,

b) montazu i demontazu na własny koszt stoisk handlowych, zadbanie o estetykę stanowisk sprzedaży,
utrzymania nawyznaczonym terenie porządku i czystości zgodnie z obowiązującymi przepisami,
c) obsługi stoisk w wyznaczonym terminie i godzinach trwania imprezy, biezącego utrzymania czystości
zajmowanego terenu (własne kubły na śmieci, worki dla obsługi i klientów stoisk), stołów oraz
uprzątnięcie miejsca po zakończeniu całej tmprezy,
d) spełnienia wymogów higieniczno- sanitarnych serwowanych posiłków i napojów,
e) sprzedaży napojów wszelkiego typu wyłącznie w opakowaniach, kubkach i kuflach plastikowych lub
styropianowych,
f) posiadania podręcznego sprzętu gaśniczego, ustawione go przy punktach gastronomi cznych,
g) zapewnienia dostawy wody do własnych potrzeb,
h) podpisania stosownej umowy oraz uiszczenia opłaty za dzierżawę nieruchomości gruntowych
będących własnością Gminy Miedźna określonej Zarządzeniem Wójta Gminy Mtedźna nr 23012017 z
dnta 21.11.2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu dzierżawnego nieruchomości
gruntowych będących własnością Gminy Miedźna,
i) przedstawienia dokumentu potwierdzającego posiadanie aktualnego ubezpteczenia odpowiedzialności
cywilnej zaszkodywyrządzonew zwtązku z prowadzonądziałalnościągospodarcząpodczas świadczenia
usług objętych ofertą (który jest zobowiązany okazac w dniu podpisania umowy),
j) poniesienia opłat za zużytąpodczas imprezy przez niego energię elektryczną zgodnie ze wskazaniami
podliczników,
k) wpłacenia na konto Zamawiającego opłaty za wyłączność obsfugi w zakresie sprzedaży napojów
alkoholowych i artykułów spozyłvczych ( wg kwoty podanej w ofercie) w jednej racie, najpóżniej 7 dni
przed r ealizacjąimprezy,
l) poniesienia za wszelkie szkody wytządzone Zamawiającemu oraz osobom trzecim w związku z
wykonaniem przedmiotu umowy,
ł) po zakończeniu imprezy posprzątanie terenu stoisk.
ż, Zakr ęs obowi ązkó w Zamaw iające go :

a) Zamawiający oświadcza, iz posiada wyłączne prawo do organizacji i przeprowadzenia irnprezy
,,Dozynki Gminne" oraz prawo do dysponowania placem dozynkowym we Frydku,
b) Zamawtający zapewni w czasie trwania imprezy występy artystyczne na scenie oraz innę atrakcje
odbywające się na terenie imprezy. Tegorocznągwiazdąimprezy będzie Kabaret ,,FLAK" oraz Mariusz
Kalaga.
c) Zamawiający zapewni profesjonalną ochronę podczas trwania tmpręzy.
d) Zamawtający nie zapewnia ochrony terenu ze stoiskami gastronomicznymi (terenu objętego
wyłącznością).
e) Zamawiający zapewni dostawę energii elektrycznej (max. do 20 kW prądem trojfazowym).

f Zamawiający zapewni ustawienie przenośnych toalet dla uczestników imprezy plenerowej.
g) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody w mieniu Wykonawcy oraz osób, którymi
Wykonawca się posługuje przy wykonaniu umowy zawartej z Zamawiającp wyządzonych przez:
uczestników imprezy, słuzby ratownicze, przez siły natury.
h) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie imprezy z przyczyn od niego ntezależnych
(klęski zywiołowej , żałoba narodowa).
l) Zamawtający wyznaczy miejsce ustawienia stoisk handlowych.

V. Ocena ofert:
O wyborze oferty decydować będzie najwyższa cena, którą oferent zobowiązuje się wpłacić na rzecz
Gminnego Ośrodka Kultury w Miedźnej z s. w Woli za wyłączność obsfugi w zakresie sprzedaży napojów
alkoholowych i artykułów spozywczych podczas imprezy plenerowej ,,Dozynki Gminne".



VI . Sposób i termin zlożenia oferĘ:
l. Ofertę na\eży składać na formularzu ofertowym stanowiącym załącznlk nr ldo niniejszego

zapytania.
2, Ofertę należy złożyc w terminie do dnia 12 lipca ż0l9 f. do godz. 13.00

w formie: pisemnej (osobiście, listownie lub za pomocą kuriera) na adres: Gminny Ośrodek
Kultury w Miedźnej z siedzibąw Woli, u|. Pszczyńska 1 10, 43-225 Wola.

3. Oferta powinna byc złożona w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwąi adresem Wykonawcy
z dopiskiem: Oferta na ,,Wyłączność obslugi w zakresie sprzedaĘ napojów alkoholowych i
arĘkułów spożywczych podczas imprezy Dorynki Gminne we Frydku " 8 wrze§ień 2019 r.

4. Termin zwięania ofertą - 30 dni od daty upłyvu terminu składania ofert.

VII. Wybór Wykonawcy
Organtzator konkursu mailowo lub telefontcznie powiadomi Oferenta o wyborze jego oferty w terminie
2 dni od daty upływu składania ofert.

VIII. Osoba do kontaktu:
Katarzyna Neuman, Gminny Ośrodek Kultury w Miedźnej z siedzibąw Woli telr.32 211 83 9|;32 448
92 53, e-mail: gok@miedzna.pl_

IX. Pozostałe informacje.
l. Nie dopuszcza się do składania ofert częściowych, w podziale na zadania. Na podstawie zap5Ąania
ofertowego zostanie wybrany tylko jeden wykonawca.
2. Wykonawca, którego oferta zostanie uznanazanajkorzystniejszązobowiązanyjest do zawarciaumowy
w terminie i miejscu wskazanym przez Organizatora konkursu ( informacja o zawarciu umowy zostanie
przekazana z co najmniej 2 dniow)Ąn wyprzedzeniem).
3. W przypadku identycznych ofęń ostatecznadecyzja o wyborzenależy do Organizatora konkursu.
4.W przrypadku nie przystąpieniado zawarcia umowy lub nie dotrzymania terminu płatności Organizator
koŃursu wezwie do zalvarcia umowy kolejnego Wykonawcę, który zaproponował najwyzszącenęza
wyłączność obsługi.
5. Jezeli żadna z ofęrt nie będzie spełniała oczekiwań Organizatora konkursu, zastrzega on sobie
mozliwość zamknięcia koŃursu bez wybrania oferty i zawarcia umowy z dowolnie wybranym przez
siebie podmiotem.

X. Informacja doĘcząca ochrony danych osobowych.
Zgodnie z art, 13 ust. l RozporządzeniaPar|amentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob ftzycznych w związkuzprzetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95l46lWE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1), zwanego dalej ,,RODO", Gminny
Ośrodek Kultury w Miedźnej z s. w Woli, informuje ze:
a) administratorem zbieranych i przetwarzanych danych osobowych jest: Gminny Ośrodek Kultury
w Miedźnej z s. w Woli, 43-225 Wola ul. Pszczyńska 1l0, tel.: 32 2l1839l, adres
e-mai l : gok @miedznap|,
b) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z któr5rm możę się Pani /Pan skontaktować
w sprawach związanych z ochroną danych osobowych pod adresem poczty elektronicznej:
iod@gok.miedzna.pl lub pisemne na adres siedziby Administratora. Pozyskane w postępowaniu dane
osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu związanym z zapytaniem
ofertowynr pn.: ,oWyłączność obsługi w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych i arĘkułów
spożywcrych podczas imprezy Dorynki Gminne we Frydku " 8 wrzesień 2019 r.

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury

w Miedźnej z siedzibąw Woli
Joanna Stawowy


