
ZAPYTANIE CENOWE
na wyłączność obsługi cateringowej imprez plenerowych CHOK

 
(Niniejsze zapytanie nie podlega stosowaniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych)

I. Zamawiający
Chobieński Ośrodek Kultury
ul. Rynek 6, 59-305 Rudna
NIP: 692 23 02 008 Regon: 390950200
tel. 76 8439-519, 76 8439-509
chok-chobienia@wp.pl 
http://chok-chobienia.weebly.com/

II. Przedmiot zapytania o cenę
Przedmiotem zamówienia jest obsługa cateringowa podczas imprez plenerowych
1.„Noc Świętojańska w Radoszycach” - w dniach 20-21.06.2015 r. 
2.„Święto Parafialne w Chobieni” - w dniu 5.07.2015 r. 
Zamawiający  udzieli  Wykonawcy  na  zasadach  wyłączności  pozwolenia  na  prowadzenie 
działalności  gastronomicznej  w czasie  trwania imprez w sposób zapewniający sprawną obsługę 
gości. W zamian za możliwość świadczenia ww. usług Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na 
rzecz Zamawiającego stosownej opłaty.

III.Termin realizacji
1.„Noc Świętojańska w Radoszycach” - 20-21.06.2015 r. od. godz.18.00 do godz. 1.00
2.„Święto Parafialne w Chobieni” - w dniu 5.07.2015 r. od godz. 14.00 do godz. 22.00

IV. Wymagania dotyczące cateringu podczas zlotu:
1) Do zakresu obowiązków wykonawcy należy: 
a)  odpłatna  dystrybucja  ciepłego  cateringu  dla  uczestników imprezy (zróżnicowane  porcje  pod 
względem wielkości i ceny, aby każdy mógł dokonać zakupu). W ramach menu muszą być takie 
produkty  jak  karkówka,  kiełbasa  grillowana,  kaszanka  grillowana,  szaszłyki,  napoje  chłodzące, 
kawa, herbata;
b) sprzedaż piwa (KEG z min. 2 szt. roll-barów) w kubkach plastikowych o pojemności 0,4 l 
(po uprzednim uzyskaniu zezwolenia w Urzędzie Gminy Rudna). Piwo w dystrybutorze dla gości 
bezpłatne (talony).
c) Cena piwa nie może przekroczyć 5 zł za 0,4 l. Preferowane piwo marki: Tyskie, Żywiec lub Lech
Cena porcji karkówki (ok. 150 g) – do 12 zł. Cena porcji kiełbasy z grilla (ok. 120 g) – do 9 zł. 
Cena porcji szaszłyka (ok. 150 g) – do 20 zł. 
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji z wybranymi oferentami w zakresie szczegółów 
wykonania usługi oraz ewentualnie wysokości ceny.
3.  Wykonawca  zapewni  miejsca  konsumpcyjne  plenerowe  z  parasolami,  stołami  i  miejscami 
siedzącymi dla  min.  150 osób,  w miejscu wskazanym przez Zamawiającego zgodnie  z  planem 
sytuacyjnym imprezy. Zestawy plenerowe (stoły, parasole, ławy) jednolite, w dobrym stanie.
4. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania porządku i czystości w obrębie działania usługi 
gastronomicznej, w tym uprzątnięcie po zakończeniu imprezy.
5.  Wykonawca  posiadać  będzie  niezbędne  i  podstawowe  zabezpieczenie  przeciwpożarowe  w 
postaci  gaśnic  odpowiednich  do  rodzaju  stoiska  oraz  posiadać  będzie  wszelkie  niezbędne 
certyfikaty  i  zaświadczenia  dotyczące  prowadzonej  przez  siebie  działalności,  w  tym  aktualne 
badania sanitarno – epidemiologiczne.
6. Zamawiający zapewni i wskaże wybranemu Oferentowi miejsce realizacji usługi na terenie zlotu. 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości prowadzenia usług związanych z obsługą poza miejscami 
przez niego wskazanymi.
7.  Zamawiający  zapewni  dostęp  do  wody  oraz  złącza  230  V  i  400  V  o  łącznej  mocy  nie 
przekraczającej 15 kW.

mailto:chok-chobienia@wp.pl
http://chok-chobienia.weebly.com/


V. Warunki realizacji
1.Przewidywana liczba uczestników 300-400 osób na każdej z imprez.
2.  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  przygotowania  cateringu  najpóźniej  15  min  przed 
rozpoczęciem imprezy.
3. Wykonawca zapewni zaplecze techniczne, obsługę uczestników spotkania oraz przygotowanie 
cateringu  i uprzątnięcie po zakończeniu imprezy.
4.  Cena  określona  w  ofercie  powinna  obejmować  wszystkie  koszty  związane  z  realizacją 
przedmiotu zamówienia.
5. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku, gdy żadna 
ze  złożonych  ofert  nie  odpowiada  warunkom określonym  przez  Zamawiającego.  Zamawiający 
zastrzega sobie także prawo anulowania zapytania ofertowego bez podania przyczyny.
6. CHOK zaznacza, iż Wykonawca może ulec zmianie w przypadku naruszenia zasad określonych 
w niniejszym zapytaniu.
   
VI. Forma składania ofert
1. Oferty należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 1, nr 2 do zapytania cenowego – 
Formularz ofertowy.
2. Dopuszcza się składanie ofert częściowych.

VI Miejsce i termin składania ofert
1. Ofertę należy dostarczyć do Chobieńskiego Ośrodka Kultury w Chobieni:

– osobiście lub pocztą na adres: Chobieński Ośrodek Kultury ul. Rynek 6, 59-305 Rudna,
z dopiskiem „Oferta – obsługa cateringowa CHOK 2015”

– przesłać  mailem  na  adres  chok-chobienia@wp.pl     ,  w  tytule  maila  wpisując  „Oferta  – 
obsługa cateringowa CHOK  2015”

2. Ofertę należy złożyć do dnia 12.06.2015 r. do godz. 13:00.
3. Rozstrzygnięcie ofert nastąpi w dniu 12.06.2015 r. w biurze Chobieńskiego Ośrodka Kultury w 
Chobieni.
4. O wyborze najkorzystniejszej oferty wybrany oferent zostanie poinformowany drogą mailową. 
Informacja  o  wyborze  zostanie  również  podana  na  stronie  www.bip.rudna.pl  oraz  stronie 
http://chok-chobienia.weebly.com/ – przetargi aktualne, na której zapytanie zostało zamieszczone.

VII Kryteria wyboru oferty
Kryterium oceny ofert: 100% cena za wyłączność usługi cateringowej

VIII Opis sposobu przygotowania oferty
W ofercie należy podać cenę netto i cenę brutto za wyłączność oraz wartość podatku VAT.
Do oferty należy załączyć referencje i dokumenty potwierdzające doświadczenie w zakresie obsługi 
gastronomicznej masowych imprez plenerowych.

Dyrektor Chobieńskiego Ośrodka Kultury
Katarzyna Przeworska

Chobienia, dnia 8.06.2015 r.
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Załącznik nr 1
FORMULARZ OFERTY

na wyłączność obsługi cateringowej plenerowej imprezy 
„Noc Świętojańska w Radoszycach”

w dniach 20-21.06.2015 r. 

OFERENT:
Nazwa: 
…………………………………………………………………………………………………………
Osoba uprawniona do reprezentowania wykonawcy
 ………………………………………………………………………...................................................
Adres siedziby: 
…………………………………………………………………………………………………….......
Nr tel. / fax. 
…………………………………………………………………………………………………............
e-mail:
………………………………………………………………………………………………………....

NIP………………………………………………… Regon ………………………………….............

ZAMAWIAJĄCY:
Chobieński Ośrodek Kultury
ul. Rynek 6, 59-305 Rudna
NIP: 692 23 02 008 Regon: 390950200

O F E R T A

1. Oferuję za przyznanie wyłączności obsługi gastronomicznej cenę:

cenę netto:............................................................................ zł.

Słownie netto: ................................................................................................................zł.

podatek VAT:……………………………………………………....zł.

słownie podatek VAT: .....................................................................................................zł.

cenę brutto:........................................................................... zł.

Słownie brutto: .............................................................................................................. zł.

1. Oświadczamy, że zawarte w ofercie ceny zawierają wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, zgodnie 
z wymogami zapytania ofertowego i są cenami ostatecznymi.

2. Oświadczamy, ze zapoznaliśmy się z treścią zapytania, nie wnosimy do niego zastrzeżeń, uzyskaliśmy konieczne 
informacje potrzebne do przygotowania oferty.

3. Oświadczamy, że posiadamy stosowne kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania czynności objętych zapytaniem 
i niezbędną wiedzę i doświadczenie.

4. Usługa cateringowa świadczona będzie wyłącznie przy użyciu produktów spełniających normy jakości produktów 
spożywczych, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

5. Podczas świadczenia usługi przestrzegane będą przepisy dotyczące przechowywania i przygotowywania artykułów 
spożywczych.

………………………………………………………………….………………
podpisy i pieczęć osób upoważniopodpis oferenta nych do reprezentowania wykonawcy



Załącznik nr 2
FORMULARZ OFERTY

na wyłączność obsługi cateringowej plenerowej imprezy 
„Święto Parafialne w Chobieni”

w dniu 5.07.2015 r. 

OFERENT:
Nazwa: 
…………………………………………………………………………………………………………
Osoba uprawniona do reprezentowania wykonawcy 
………………………………………………………………………....................................................
Adres siedziby: 
…………………………………………………………………………………………………………
Nr tel. / fax. 
…………………………………………………………………………………………………………
e-mail:
………………………………………………………………………………………………………....

NIP…………………………………………………… Regon ………………………………….........

ZAMAWIAJĄCY:
Chobieński Ośrodek Kultury
ul. Rynek 6, 59-305 Rudna
NIP: 692 23 02 008 Regon: 390950200

O F E R T A

1. Oferuję za przyznanie wyłączności obsługi gastronomicznej cenę:

cenę netto:............................................................................ zł.

Słownie netto: ................................................................................................................zł.

podatek VAT:……………………………………………………....zł.

słownie podatek VAT: .....................................................................................................zł.

cenę brutto:........................................................................... zł.

Słownie brutto: .............................................................................................................. zł.
1. Oświadczamy, że zawarte w ofercie ceny zawierają wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, 

zgodnie z wymogami zapytania ofertowego i są cenami ostatecznymi.
2. Oświadczamy, ze zapoznaliśmy się z treścią zapytania, nie wnosimy do niego zastrzeżeń, uzyskaliśmy 

konieczne informacje potrzebne do przygotowania oferty.
3. Oświadczamy, że posiadamy stosowne kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania czynności objętych 

zapytaniem i niezbędną wiedzę i doświadczenie
4. Usługa cateringowa świadczona będzie wyłącznie przy użyciu produktów spełniających normy jakości 

produktów spożywczych, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
5. Podczas świadczenia usługi przestrzegane będą przepisy dotyczące przechowywania i przygotowywania 

artykułów spożywczych.

………………………………………………………………….………………
podpisy i pieczęć osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy

podpis oferenta 


