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Rajsko 2012-06-18 

 

Zapytanie ofertowe 

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Dorzecze Soły i Wieprzówki” ”  ul. Edukacyjna 9, Rajsko,  32-

600 Oświęcim ogłasza nabór ofert na  realizację usługi polegającej na kompleksowej obsłudze imprezy 

promocyjnej zatytułowanej „Międzyregionalne zawody wędkarskie w Natura 2000 w Rajsku”  

w zakresie cateringu, zabezpieczenia sanitarnego, przygotowania dodatkowych atrakcji - dla 

zaplanowanego przez Stowarzyszenie Zadania w ramach środka 4.2 „Współpraca  międzyregionalna 

i międzynarodowa”. 

 

I. Zamawiający: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Dorzecze Soły i Wieprzówki”  

ul. Edukacyjna 9, 32-600 Rajsko. 

II. Przedmiot zamówienia:  

1. Usługa cateringowa dla 230  uczestników w zakresie: 

 Śniadanie – kanapki, drożdżówki, kawa, herbata, 

 Obiad -  dwudaniowy z deserem, 

 Kolacja – szwedzki stół. 

Obsługę, naczynia, sztućce zabezpiecza usługodawca. 

W cenę posiłków należy wkalkulować napoje chłodzące (woda mineralna, soki owocowe, 

napoje gazowane)  

2. Zorganizowanie miejsca spożycia posiłków  i odpoczynku pod namiotem, wyposażonym 

w podłogę, oświetlenie oraz zestaw stołów  i ław na 230 miejsc. 

3. Zabezpieczenie nagłośnienia z dostępem do mikrofonu oraz oprawy muzycznej. 

4. Przygotowanie dodatkowych atrakcji terenowych np. jazda bryczką lub jazda konna wierzchem 

w obszarze Natura 2000, park linowy, zjazdy na linie Tyrolka lub inne wg. Inwencji usługodawcy. 

Każdą propozycję należy odrębnie wyszczególnić z podaniem ceny. 

5. Zabezpieczenia sanitarne: 

 4 szt. toalet typu TOY-TOY, 

 Beczkowóz  z czystą wodą o pojemności min. 1,5 m 3 z kranikiem do poboru, 

 Zorganizowanie punktów zbiórki odpadów, odwóz odpadów. 

6. Zabezpieczenie agregatów prądotwórczych dla nagłośnienia, oświetlenia namiotu 

i zabezpieczenia innych potrzeb usługodawcy. Teren nie posiada dostępu do energii elektrycznej. 
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III. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: Łowisko Polskiego Związku Wędkarskiego w Rajsku. 

Zainteresowani złożeniem oferty mogą zapoznać się z terenem, na którym należy zorganizować 

usługę.  

IV. Termin realizacji przedmiotu zamówienia : 25 sierpnia 2012 roku  w godzinach od 9 00 do 22 00. 

 

V. Kalkulacja kosztów: 

 Oferent winien przedłożyć kalkulację usługi stosownie do przedmiotu zamówienia. Przy 

kalkulacji posiłków należy podać rodzaj proponowanego posiłku, gramaturę oraz cenę. Można 

przygotować propozycje alternatywne. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo oceny propozycji posiłku przy wyborze oferty. 

 

VI. Kryterium wyboru: z pośród ofert złożonych w terminie w oparciu o: 

- kryterium najniższej ceny, 

- ocenę jakości propozycji. 

w terminie do 10 lipca 2012 roku. 

 

VII. Płatność: na podstawie faktury lub rachunku wystawionego przez usługodawcę, płatność do 7 

dni od daty dostarczenia do siedziby  Zamawiającego.  

Warunkiem wystawienia faktury/rachunku jest protokół odbioru usługi potwierdzony przez 

zamawiającego i wykonawcę. 

VIII. Inne warunki: na realizację przedmiotu zamówienia zamawiający,  zawrze z usługobiorcą 

umowę dwustronną w której uregulowane zostaną szczegółowe warunki realizacji. 

IX. Termin i miejsce składania ofert:  oferty należy przesyłać w zaklejonych kopertach na adres 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Dorzecze Soły i Wieprzówki” 32-600 Rajsko, ul. 

Edukacyjna 9 z dopiskiem na kopercie „Oferta – Zawody Wędkarskie” lub składać osobiście w 

siedzibie Stowarzyszenia w terminie do 6 lipca 2012 roku. Przy złożeniu ofert drogą pocztową 

liczy się data stempla pocztowego. Oczekuje się ofert kompletnych. 

 

X. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami. Osobami 

uprawnionymi do kontaktu z ramienia Zamawiającego są: 

Ewa Szarowska – Specjalista ds. turystyki, historii rybactwa i ochrony środowiska, adres 

mailowy: ewa.szarowska@dsiw.pl tel.  033/843 60 17 

mailto:ewa.szarowska@dsiw.pl

