Kruszwica, 7 marca 2017r.

ZAPYTANIE CENOWE Nr 1/2017
(dotyczy sprzedaży piwa i obsługi gastronomicznej oraz zapewnienia rozrywki dla dzieci w postaci placu
zabaw i mechanicznego wesołego miasteczka na placach przy ul. Nadgoplańskiej podczas imprezy
plenerowej – Majówka w Kruszwicy w dniu 2 maja 2017 roku.)
I. ZAMAWIAJĄCY
Centrum Kultury i Sportu „Ziemowit” w Kruszwicy, ul. Poznańska 17, 88-150 Kruszwica,
NIP: 556-265-74-00
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Sprzedaż piwa i obsługa gastronomiczna oraz plac zabaw i mechaniczne wesołe miasteczko na wyłączność na
terenie placów przy ul. Nadgoplańskiej podczas imprezy plenerowej - Majówka w Kruszwicy w dniu 2 maja 2017
roku.
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 2 maj 2017 r.
IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferta powinna być:
- opatrzona pieczątką firmową,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- podpisana czytelnie przez wykonawcę.
Oferta powinna zawierać:
- sprzedaż piwa tylko i wyłącznie w naczyniach plastikowych,
- zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej,
- zaświadczenie o nadaniu Numeru Identyfikacji Podatkowej,
- informacje o doświadczeniu w organizacji tego typu przedsięwzięć,
- specyfikację (ilość nalewaków do piwa, ilość miejsc siedzących),
- specyfikację obsługi gastronomicznej imprezy (menu),
- co najmniej 15 parasoli gastronomicznych wraz miejscami siedzącymi,
- stoisko z napojami i piwem,
- w przypadku wygrania oferty zobowiązany jest do wykupienia koncesji na piwo w Urzędzie Miejskim
w Kruszwicy i okazania zamawiającemu,
- specyfikację rodzaju urządzeń dmuchanego placu zabaw dla dzieci,
- specyfikację urządzeń mechanicznych wesołego miasteczka,

- kwotę brutto wykupienia wyłączności,
- zapotrzebowanie na energie elektryczną pod sprzedaż piwa i gastronomi,
- utrzymanie czystości i porządku na terenie zlokalizowanych stoisk
- dane osoby upoważnionej do kontaktu.
V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1.

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres:
Centrum Kultury i Sportu „Ziemowit” w Kruszwicy, ul. Poznańska 17, 88-150 Kruszwica do dnia
30 marca 2017 roku g. 9:00.

2.

Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 30 marca 2017 roku g.10:00 a wyniki i wybór najkorzystniejszej
oferty zostanie ogłoszony o godzinie 12:00 na stronach internetowych:
www.ckis-ziemowit.pl
i www.bip.ckis-ziemowit.pl.

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych
ofert.

6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: bip.ckis-ziemowit.pl
VI. OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1. - Cena 100%
VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
1. Komisja wyłoni najkorzystniejszą ofertę cenową spełniającą wszystkie wymogi formalne. O wyborze
najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem stron internetowych znajdujących
się pod adresem: www.ckis-ziemowit.pl i www.bip.ckis-ziemowit.pl.
2. Wybrany oferent zobowiązany jest do podpisania stosownej umowy na warunkach wskazanych w zapytaniu
cenowym.
VIII. DODATKOWE INFORMACJE
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia niniejszego zapytania cenowego w każdym czasie,
bez podania przyczyny.
2. Oferent ma obowiązek posiadać własny agregat prądotwórczy do podłączenia urządzeń mechanicznych
wesołego miasteczka.
3. Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 52 3515 233.
4. Oferent ma obowiązek posiadać niezbędne certyfikaty bezpieczeństwa urządzeń.

