
OFERTA NA OBSŁUGĘ OGRÓDKA PIWNEGO 
PODCZAS DNI GOŁDAPI 2015

Dom Kultury w Gołdapi  zaprasza do składania ofert na obsługę ogródka piwnego
podczas Dni Gołdapi 2015, które odbędą się w dniach 17-18 lipca 2015
na Targowisku Miejskim w Gołdapi.

Przedmiotem zapytania ofertowego jest wykonanie usługi: 

1.Zorganizowanie i prowadzenie ogródka piwnego oraz sprzedaży gastronomii:

a) dystrybucja piwa w kubkach plastikowych
b) właściwe oznakowanie i zabezpieczenie ogródka piwnego
c) zabezpieczenie utrzymania czystości na zajmowanym terenie w trakcie trwania imprezy oraz po 
jej zakończeniu
d) odgrodzenie ogródka piwnego od reszty terenu barierkami ochronnymi metalowymi
e) zapewnienie min. 10 rollbarów
f) zapewnienia min. 800 miejsc siedzących zadaszonych
g) zapewnienie nieodpłatnie zespołom muzycznym wyżywienia serwowanego podczas Dni Gołdapi 

2. Informacje dodatkowe
a) Na wykonanie usługi opisanej powyżej zawarta zostanie umowa (załącznik nr 2).
b) Zamawiający zapewni energię elektryczną wymaganą do prawidłowego funkcjonowania ogródka 
piwnego
c) Zamawiający nie dopuszcza sprzedaży piwa w butelkach ze względów bezpieczeństwa
d) Oferent, składając swoją propozycję oświadcza tym samym, iż posiada wszelkie wymagane 
koncesje i zezwolenia, które są wymagane do prowadzenia jego działalności 
e) Lokalizacja ogródka piwnego będzie zgodna z planem graficznym przygotowanym przez 
Zamawiającego, będącym załącznikiem nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego
f) Organizator nie odpowiada za sprzęt i mienie oferenta w szczególności kradzież jego sprzętu i 
wyposażenia, jego uszkodzenie lub inne zdarzenia, zaistniałe przed w trakcie lub po imprezie. 
g) Oferent jest zobowiązany do posiadania sprawnych instalacji i urządzeń elektrycznych zgodnych 
z aktualnymi normami bezpieczeństwa oraz przepisami BHP 
h) minimum 100 mb przewodu elektrycznego /na jeden sektor piwny/ spełniającego normy 
niezbędne dla zasilania urządzeń związanych z prowadzoną działalnością 

3.Zawartość oferty:
a) Cena ryczałtowa brutto
b) Opis podobnych realizowanych wydarzeń 

4.Sposób oceny oferty :
a) Oferty zostaną ocenione wg kryterium: najwyższa cena 100%

5. Procedura -Sposób sporządzenia oferty:
a) Ofertę w wersji papierowej lub elektronicznej (sporządzonej wg wzoru załącznika nr 1)
należy składać w siedzibie Domu Kultury w Gołdapi; ul. Krótka 2; 19-500 Gołdap; e-mail: 
dkgoldap@o2.pl 
2.Oferta,  w  każdej  składanej  formie  musi  być  przygotowana  zgodnie  z  formularzem
(załącznik nr 1)

mailto:dkgoldap@o2.pl


3. W przypadku ofert składanych w formie pisemnej na zewnętrznej stronie opakowania (kopercie) 
należy podać nazwę i dokładny adres wraz z numerami telefonów i faksu oferenta oraz dopisek 
,,Oferta na ogródek piwny - Dni Gołdapi 2015".
4. Formularz oferty musi być napisany w języku polskim, na maszynie, komputerze lub 
nieścieralnym atramentem oraz podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania oferenta 
na zewnątrz.
5. W przypadku ofert składanych drogą elektroniczną, oferta (skan) powinna zawierać czytelny 
podpis i pieczęć oferenta lub jego pełnomocnika.
6. Otwarcie ofert i wybór najkorzystniejszej z nich nastąpi w dn. 31.03.2015 r. w siedzibie Domu 
Kultury w Gołdapi  o godz. 10.00, .
7. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane - nie decyduje data stempla pocztowego! 

6.     Postanowienia końcowe  
1. Oferent, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest do zawarcia 
umowy w terminie 14 dni od daty ogłoszenia wyników zapytania przez Zamawiającego (informacja 
zostanie przekazana telefonicznie, pisemnie lub faxem).
2. W przypadku nieprzystąpienia do zawarcia umowy, Zamawiający wezwie do zawarcia umowy 
kolejnego oferenta, który zaproponował najwyższą cenę za wyłączność usługi.
3. Wykonawca wybrany do zawarcia umowy zobowiązany jest do zorganizowania i prowadzenia 
ogródka piwnego w dniu: 17-18 lipca 2015 r. podczas imprezy masowej „Dni Gołdapi  2015", która 
odbędzie się na Targowisku Miejskim w Gołdapi; ul. Polna

załączniki:
- formularz druku zgłoszenia oferty - zał. 1
- umowa – zał. 2
- graficzny plan terenu – zał. 3


