
Świebodzin, dnia 04.05.2022

     ZAPYTANIE OFERTOWE

Dyrektor Świebodzińskiego Domu Kultury z siedzibą w Świebodzinie przy ul. Piłsudskiego 
39/41, 66-200 Świebodzin zaprasza do złożenia ofert na  wynajem placu pod stoiska 
gastronomiczne podczas Finału Dni Świebodzina w dniach  27-28.05.2022

I. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest organizacja stoiska gastronomicznego na stadionie Miejskim 
w Świebodzinie podczas imprezy plenerowej „Finał Dni Świebodzina” w dniach 
27-28.05.2022

II. Warunki udziału w postępowaniu:
W postępowaniu mogą brać udział  osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
osoby  prawne  oraz  jednostki  organizacyjne  nieposiadające  osobowości  prawnej,
prowadzące działalność gospodarczą w zakresie gastronomii w szczególności działalności
kateringowej polegającej na kompleksowej organizacji i obsłudze imprez.

III.Cel zapytania ofertowego:
Wyłonienie  jednego  organizatora  gastronomii,  który  zapewni  na  świeżym  powietrzu
profesjonalną obsługę gastronomiczną,  ze szczególnym uwzględnieniem potraw  i  napoi
ciepłych  oraz  zabezpieczy  miejsca  siedzące.

IV. Kryteria formalne:
1. Oferent  jest  zobowiązany  wykazać  posiadanie  niezbędnej  wiedzy  z  zakresu  obsługi

gastronomicznej  imprez  o  podobnym  charakterze,  w  szczególności  na  świeżym
powietrzu.

2. Oferent  powinien  posiadać  odpowiednie  zasoby  kadrowe,  zaplecze  techniczne  oraz
dysponować jednolitymi,  sprawnymi,  estetycznymi stoiskami,  których ustawienie  nie
wymaga ingerencji w podłoże.

3. Oferta musi być sporządzona w sposób czytelny oraz kompletny.
4. Oferta  musi  być  podpisana  i  opieczętowana  przez  osoby  uprawnione  do  składania

oświadczeń woli w imieniu oferenta. 
5. Oferty niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

V. Warunki organizacji stoisk gastronomicznych:

Termin organizacji obsługi gastronomicznej imprezy: 27-28.05.2022 
Miejsca  organizacji  stoisk  gastronomicznych: OsiR  -Stadion  Miejski  Świebodzin,
lokalizację i miejsce stoisk gastronomicznych przedstawia załącznik graficzny. 

Maksymalna powierzchnia stoiska: 49x32 m (łącznie z miejscami konsumpcyjnymi)



1. Organizator zobowiązany jest do:
• dbania  o  czystość  w  trakcie  prowadzenia  stoisk,  jak  również  uprzątnięcia  terenu  po

zakończeniu działalności,
• zapewnienia bezpieczeństwa  stoiska, wyposażenie w gaśnicę typu ABC
2. Organizator zobowiązany jest do uzyskania zezwoleń właściwych organów w przedmiocie

organizacji stoiska gastronomicznego (dotyczących np. koncesji na alkohol)
3. Organizator  zobowiązany  jest  do  zorganizowania  gastronomii  z  zachowaniem

obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

I. VI. Oferta powinna zawierać:

• Nazwę, adres, datę sporządzenia oferenta oraz być opatrzona pieczątką firmową 
• wartość oferty (cena brutto)
• Koncepcję organizacji stoiska gastronomicznego prezentującą: liczbę stoisk, proponowane

menu, opis aranżacji stoiska uwzględniający charakter imprezy (oświetlenie, dekoracje, stan
techniczny i estetyczny, itp.); 

• określenie zapotrzebowania przyłącza energetycznego

VII. Informacje dotyczące wyboru oferty:

Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o  
kryterium najwyższej ceny za wynajem placu, atrakcyjność oferty (rodzaj asortymentu, liczby 
miejsc siedzących itp.) oraz spełnienie warunków formalnych.
Świebodziński Dom Kultury zastrzega możliwość unieważnienia niniejszego zapytania ofertowego
bez podania przyczyny.

Przedsiębiorca po  podpisaniu umowy na wynajem placu pod stoiska gastronomiczne zobowiązany
jest do uiszczenia opłaty, za wynajem powierzchni pod stoiska do dnia 24 maja 2022
Brak  wpłaty  w  wymaganym  terminie  będzie  traktowany  jako  rezygnacja  
z wynajmu placu.

VIII. Termin składania ofert:

Oferty należy złożyć w terminie  do dnia  16.05.2022 do godz.  13:00 osobiście   w kopercie  z
dopiskiem „Oferta gastronomiczna – Finał Dni Świebodzina 2022” lub za pośrednictwem platformy
zakupowej OpenNexus (https://platformazakupowa.pl)

Administratorem  danych  jest  Świebodziński  Dom Kultury.  Podstawą  przetwarzania  danych  są  kompetencje  placówki  wynikające  z  ustawy  o
organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, a cel przetwarzania danych nie wykracza poza te kompetencje. Szczegółową podstawę prawną
zawarto w treści niniejszego dokumentu. Dane mogą być przekazane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania przepisami prawa lub na podstawie
umowy, np. na serwis systemów informatycznych. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane.
Na zasadach art. od 15 do 22 RODO możesz wnieść skargę do organu nadzoru, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania, żądać dostępu do danych, ich
sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, przeniesienia danych, cofnąć zgodę na przetwarzanie, gdy podstawą przetwarzania danych była
zgoda.  Obowiązek  podania  danych  może  wynikać  wyłącznie  z  wymagań  ustawowych  chyba,  że  jest  warunkiem  zawarcia  umowy.  W razie
konieczności  uszczegółowienia  powyższych informacji  możesz  zapoznać  się  z  klauzulami  informacyjnymi  dostępnymi  w placówce,  na  stronie
internetowej  www.sdk.swiebodzin.pl  w zakładce  RODO lub skontaktować się  z  Inspektorem Ochrony  Danych Osobowych -  Monika  Matela,  
e-mail inspektor@cbi24.pl. 


