Załącznik nr 4
Do regulaminu z dnia 09.09.2014 r.

DYREKTOR OŚRODKA KULTURY W GÓRZE KALWARII
Ogłasza rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na
„Weekendową obsługę cateringową na Zamku w Czersku”
W trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej 30000 euro
Zapytanie ofertowe nr 1/2018
Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE WEEKENDOWEJ OBSŁUGI
CATERINGOWEJ NA ZAMKU W CZERSKU
Zamawiający: Ośrodek Kultury w Górze Kalwarii, ul. por. J. Białka 9, 05-530 Góra
Kalwaria, www.kulturagk.pl, e-mail: biuro@kulturagk.pl, tel. 503 928 337
1. Informacje dla Oferentów.
1.1 Termin realizacji zadania: 1 maja 2018 r. - do 30 września 2018 r.
1.2 Miejsce realizacji zadania: dziedziniec Zamku w Czersku.
2. Oczekiwania Zamawiającego.
2.1 Oferent zorganizuje catering dla turystów w każdy weekend w podanym wyżej
terminie. Wyjątek stanowi punkt 3.2.
2.2 Oferent zachowa historyczny charakter stoiska (kramy, wiaty stylizowane, ławy, stoły
i parasole we własnym zakresie). Obsługa występować będzie w strojach
stylizowanych na historyczne.
2.3 Jadłospis oraz wszelkie zmiany w jadłospisie będą uzgadniane z Zamawiającym.
2.4 Oferent, na wniosek Zamawiającego, dopuści możliwość udziału w obsłudze
cateringowej partnerów, na warunkach przez siebie określonych i ustalonych
oraz zaakceptowanych przez Zamawiającego.
2.5 Oferent jest zobowiązany do zachowania czystości na obsługiwanym przez siebie
terenie (sprzątanie stołów, opróżnianie koszy)
2.6 Oferent oświadcza, że posiada aktualne uprawnienia i zezwolenia do prowadzenia
swojej działalności usługowej.
3. Wymagania wobec Oferentów składających ofertę do Ośrodka Kultury:
3.1 Referencje w postaci dotychczasowego, udokumentowanego doświadczenia
w zakresie realizacji podobnych zleceń.
3.2 Zamawiający wyklucza z ustaleń tej umowy takie weekendy, kiedy na zamku
odbywać się będą imprezy Ośrodka Kultury z własnym programem i cateringiem.
O
terminach tych imprez Zamawiający poinformuje Oferenta. Na te weekendy będą
zawierane osobne umowy.
3.3 Oferent za prowadzoną działalność wniesie na rzecz Zamawiającego miesięczną opłatę
za: wynajem terenu, wodę i energię elektryczną.

5. Kryterium oceny oferty:
5.1 50 % cena.
5.2 50 % zgodność z wymogami zapytania.
6. W ofercie należy podać wartość zamówienia netto i brutto wyrażoną liczbowo i słownie na
załączonym formularzu ofertowym.
Oferty zawierające propozycje jadłospisu i projektu organizacji zlecenia prosimy nadsyłać na
adres: Ośrodek Kultury w Górze Kalwarii, ul. por. Jana Białka 9, 05-530 Góra Kalwaria, lub
osobiście złożyć w naszej siedzibie do dnia 15 marca 2018 r. do godz. 14:00 z dopiskiem na
kopercie „Oferta na obsługę cateringową na zamku w Czersku”.
Wybór Oferenta nastąpi do dnia 20 marca 2018 roku.
Wszelkie pytania prosimy kierować do Pani Urszuli Sawickiej 501-123-091, e-mail
u.sawicka@kulturagk.pl

