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ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2021 

o zakres oferty gastronomicznej na Dożynki Gminne w Rzepienniku Strzyżewskim 15.08.2021 

r. organizowane przez Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Promocji w Rzepienniku 

Strzyżewskim 

 

 

1. Zorganizowanie ogródka gastronomicznego na ww. imprezie w godzinach wyznaczonych przez 

organizatora. W ofercie powinny znaleźć się m.in.:  

 

• stoiska spożywczo - gastronomiczne (dania plenerowe, grill, piwo lane, puszkowe, 

słodycze, napoje bezalkoholowe)  

• stoiska z lodami  

• stoiska z watą cukrową, popcornem  

 

2. Punkty gastronomiczne mają być rozłożone (zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości) wg 

specyfikacji wyłącznie po ustaleniu z organizatorem na terenie rekreacyjno - sportowym obok urzędu 

gminy w Rzepienniku Strzyżewskim, gmina Rzepiennik Strzyżewski. Wyposażenie ogródków 

gastronomicznych w ławy, stoły, parasole oraz nalewaki roll-bar w ilości na nie mniej niż 3 szt.  

3. Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania min. 300 miejsc siedzących wraz z parasolami.  

4. Organizator informuje, że na terenie rekreacyjno-sportowym będzie ustawione Wesołe Miasteczko 

(zamki dmuchane, karuzele itp.) oraz gminne stoiska regionalne. 

5. Oferta musi zawierać:  

• proponowaną kwotę netto/brutto za wyłączność na zorganizowanie ogródka 

gastronomicznego (w pakiecie z piwem)  

• proponowane stoiska  

• specyfikację ogródka  

• informacja o organizowanych ogródkach gastronomicznych na dużych imprezach - mile 

widziane załączniki w postaci fotograficznej/referencje  

• informacja o posiadanym wyposażeniu - najlepiej poparta dokumentacją fotograficzną,  

 

6. Ofertę należy złożyć do 30 czerwca 2021 r. do Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa  

i Promocji w Rzepienniku Strzyżewskim, Rzepiennik Suchy 200, osobiście lub e-mailem:  

Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Promocji w Rzepienniku Strzyżewskim Rzepiennik Suchy 

200, 33-163 Rzepiennik Strzyżewski NIP 993-066-6471 Tel: 14 6531 571 @: 

biuro@gckrzepiennik.pl  
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biuro@gckrzepiennik.pl (proszę o potwierdzenie telefoniczne), pytania proszę kierować do Haliny 

Hołda – tel: 14 6531 571  

7. W terminie do 15 lipca 2021 r. po analizie nadesłanych ofert w oparciu o: 

- zaproponowaną kwotę  

- atrakcyjność proponowanych stoisk 

- dotychczasowe doświadczenie 

- kompletność oferty 

organizator wyłoni Oferenta, któremu powierzy organizację ogródka gastronomicznego na 

imprezie, bądź zadecyduje o przeprowadzeniu negocjacji - dodatkowego etapu.  

O wyborze oferty wszystkich oferentów poinformujemy mailem zwrotnym. 

8. Oferent we własnym zakresie załatwia pozwolenie na sprzedaż alkoholu  

 

Dyrektor Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Promocji  

w Rzepienniku Strzyżewskim  

Halina Hołda 

 

 

 

 

 

 

 

 


