
Świebodzin, dnia 05.05.2022

     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 handlowe, 
podczas Finału Dni Świebodzina w dniach  27-28.05.2022

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

• stoisko z artykułami przemysłowymi, zabawkami itp.
• stoisko: lody, gofry, popcorn

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.

III.Cel zapytania ofertowego:
Wyłonienie jednego organizatora na poszczególne stanowiska który zapewni na świeżym
powietrzu  profesjonalną  obsługę  z  wyżej  wymienionymi  artykułami.         

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

imprez o podobnym charakterze.
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:

Termin organizacji imprezy: 27-28.05.2022 
Miejsca organizacji stoisk: OsiR -Stadion Miejski w Świebodzinie, lokalizację i miejsce
stoisk przedstawia załącznik graficzny. 

Maksymalna powierzchnia stoiska: 6x30 m



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

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

organizacji stoiska.

I. VI. Oferta powinna zawierać:

• Nazwę, adres, datę sporządzenia oferenta oraz być opatrzona pieczątką firmową 
• wartość oferty (cena brutto)
• Koncepcję organizacji stoiska, opis aranżacji.
• 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), 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 na stoiska handlowe – Finał Dni Świebodzina 2022” lub za pośrednictwem
platformy zakupowej OpenNexus. 
Złożenie oferty jest uważane za akceptację treści zapytania. 
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