KONKURS OFERT
NA OBSŁUGĘ GASTRONOMICZNĄ IMPREZ PLENEROWYCH
W 2020 ROKU W POLANOWIE

1. MAJÓWKA (impreza niemasowa)
Park Miejski w Polanowie
2.05.2020 r. od godz.1400 do godz. 0000
2. SOBÓTKA NAD WODĄ „SOBÓTKOWE PREZENTACJE ZESPOŁÓW, KAPEL, ORAZ
TWÓRCÓW LUDOWYCH POWIATU KOSZALIŃSKIEGO” (impreza niemasowa)
Nad Zalewem w Polanowie
20.06.2020 r. godz. 1400 do 21.06.2020 r. godz. 200
3. XXXII MIĘDZYNARODOWY ZLOT MOTOCYKLI „NAD ZALEWEM W POLANOWIE”
(impreza masowa)
Nad Zalewem w Polanowie
10.07.2020 r. od godz. 1000 do 12.07.2020 r. do godz. 1200
Zaplanowane koncerty, zagrają min.: Łydka Grubasa, Sexbomba, Cztery Szmery,
Czarny Ziutek z Killerami, Lamia Reno.
4. DOŻYNKI GMINNE (impreza niemasowa)
Nad Zalewem w Polanowie
5.09.2020 r. od godz. 1200 do 6.09.2020 r. do godz. 200
ORGANIZATOR:
Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu
ul. Polna 4
76-010 Polanów
tel. 94 31 88 229/fax 94 31 88 374
e-mail: pokis@polanow.pl
ZAKRES USŁUGI
Konkurs ofert dotyczy zapewnienia kompleksowej obsługi gastronomicznej (na wyłączność)
podczas imprez plenerowych tj.:
- dystrybucja piwa (po uprzednim uzyskaniu zezwolenia) w kubkach plastikowych lub
otwartych puszkach,
- przygotowanie i sprzedaż potraw z grilla, kuchni polowej,
- sprzedaż napojów bezalkoholowych zimnych i gorących,
- sprzedaż waty cukrowej, lodów, gofrów, ciasta, itp.,
- wyposażenie namiotu w miejsca do siedzenia dla min. 500 osób,
- organizacja dodatkowego namiotu VIP wraz z miejscami do siedzenia na około 300 osób
podczas imprezy Dożynki Gminne 2020 r.

ZAŁOŻENIA OGÓLNE
1. Uzyskana przez Wykonawcę wyłączność oznacza, że wprowadzenie jakiejkolwiek
działalności gastronomicznej na terenie imprezy przez inne podmioty wymaga zgody
wyłonionego Wykonawcy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do ustawienia stoisk do sprzedaży piwa i gastronomii
wraz z miejscami do siedzenia dla min. 500 osób we wskazanym przez Organizatora
miejscu oraz sprzedaży piwa i usług gastronomicznych w określonych godzinach.
3. Wykonawca zobowiązuje się do bieżącego utrzymania czystości w granicach swojego
obszaru działalności oraz pozostawieniu terenu wyłączności w czystości po
zakończeniu imprezy.
4. Ceny za sprzedawane produkty ustala Wykonawca na własną odpowiedzialność i
ryzyko uwzględniając ceny lokalnego rynku.
5. Organizator udostępnia Wykonawcy oświetlony plac, namiot gastronomiczny
(35x15 m), kabiny WC, punkt poboru wody bieżącej i punkt poboru energii
elektrycznej (szafka energetyczna).
6. Wykonawca, w zamian za wyłączność zobowiązuje się do określenia w ofercie formy
sponsoringu na rzecz Organizatora (do wyboru) – wpłacenie określonej przez
Wykonawcę uzgodnionej z Organizatorem kwoty, sfinansowanie koncertu zespołu
lub zespołów muzycznych, albo innej formy dofinansowania.
7. Oferta może dotyczyć współpracy przy organizacji wszystkich imprez lub jednej
wybranej z w/w wykazu.
OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ
1. Dane oferenta: adres, wypis z działalności gospodarczej, wypis z rejestru podmiotów
objętych nadzorem Powiatowego Inspektora SANEPiD-u.
2. Określenie asortymentu proponowanych posiłków.
3. Określenie zaplecza gastronomicznego (wyposażenie sprzętowe).
4. Doświadczenie lub referencje.
5. Proponowany sponsoring imprezy.
KRYTERIA WYBORU OFERT
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty będą brane pod uwagę:
- kwota oferowana za wyłączność - 90 %,
- oferta gastronomiczna (asortyment posiłków) i zaplecze gastronomiczne (sprzęt) –
10 %.
2. Wybrany oferent zostanie poinformowany o podjęciu współpracy i o terminie
podpisania umowy z Organizatorem imprezy.
PROCEDURY ZWIĄZANE Z OFERTĄ
1. Składanie ofert:
- termin: do 28.02.2020 r., do godz. 1500
- pocztą na adres: Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu, ul. Polna 4, 76-010 Polanów
w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Oferta – impreza”.
- lub e-mail: pokis@polanow.pl
- osoba do kontaktu:
Anna Sznyter – 698 761 783
Ewa Szewczyk – 501 545 742

Administratorem danych osobowych oferentów jest Polanowski Ośrodek Kultury i
Sportu, ul. Polna 4, 76-010 Polanów

