
Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Czerwieńsku zaprasza do składania ofert na 

przyznanie wyłączności obsługi gastronomicznej i rozrywkowej  

Święta Plonów i XXI Turnieju Gmin Partnerskich,  

organizowanych 20 sierpnia 2022 r. w Leśniowie Małym, w gminie Czerwieńsk. 

Zaproszenie skierowane jest do przedsiębiorców prowadzących sprzedaż oraz 

świadczących usługi gastronomiczne 

Gwiazdą wieczoru będzie zespół „Lepiej Późno Niż Wcale”,  

finaliści  programu  „The Voice Senior”. 

Organizator: 

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Czerwieńsku, ul. B. Chrobrego 5, 66-016 Czerwieńsk, tel. 

68 321-90-93, 668-245-768,  

e-mail: sekretariat@mgok.czerwiensk.pl 

kontakt: Magdalena Łuczak 

 

I. Zakres obsługi 

Wyłoniony w konkursie ofert Wykonawca, wybrany do obsługi gastronomicznej i rozrywkowej 

Dożynek Gminnych w miejscowości Leśniów Mały, zobowiązany jest do: 

1. Dostarczenia na własny koszt oraz rozstawienie w miejscu imprezy,  

w sposób uzgodniony z Organizatorem min. 40 zestawów tzw. „bawarskich”,  pod 

parasolami bądź zadaszeniem alternatywnym do godz. 11:00 w dniu imprezy; 

2. Przygotowania i obsługi, przy zachowaniu wszelkich niezbędnych wymogów sanitarno – 

higienicznych bazy gastronomicznej wraz z zapleczem, w szczególności: 

- sprzedaży posiłków: dania grillowe i inne (m.in. kaszanka, karkówka, szaszłyk, hod-dogi, 

hamburgery, zapiekanki), 

- sprzedaży napojów zimnych i gorących, 

- sprzedaż piwa, 

- sprzedaż słodyczy, zabawek, balonów, popcornu, waty, kukurydzy, gofrów itp., 

- stoisk z urządzeniami dla dzieci: dmuchane zamki, euro-bangi itp. 

Na sprzedaż produktów wymienionych w punkcie 3, wyłoniony w konkursie ofert 

Wykonawca, otrzyma od Organizatora wyłączność. 

3. Zapewnienia 150 porcji obiadowych oraz 200 porcji, tzw. Grillowych, którego menu 

Wykonawca uzgodni z Organizatorem przed imprezą, na które zostanie wystawiona faktura 

przez Wykonawcę na rzecz Organizatora. 

4. Ustawienia stelaży – koszy sanitarnych w ilości 10 szt. oraz zabezpieczenie wymiany 

worków na śmieci. 
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5. Uprzątnięcia po zakończeniu imprezy zestawów biesiadnych, sprzętu używanego przez 

Wykonawcę oraz śmieci.  

 

Organizator zapewnia urządzenie zasilające w energię elektryczną, natomiast oferent zabezpiecza 

we własnym zakresie okablowanie do miejsca z urządzeniami elektrycznymi, odpowiadające 

wymogom BHP i P-POŻ. 

 

Organizator zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, prawo zmiany warunków lub 

odwołania zaproszenia do składania ofert oraz prawo zamknięcia stepowania bez wyboru oferty 

oraz bez podawania przyczyny, na każdym jego etapie. 

 

II. Sprawy formalne 

1. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany jest do 

zawarcia umowy, w terminie i miejscu wskazanym przez Organizatora. 

2. Ceny sprzedawanych podczas imprezy produktów, Wykonawca ustala samodzielnie. 

 

III. Sposób przygotowania oferty 

1. Oferta musi być złożona na piśmie, podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania 

Wykonawcy. 

2. Ofertę należy złożyć do 15.07.2022 do godz. 15:00, na adres: Miejsko – Gminny Ośrodek 

Kultury, ul. B. Chrobrego 5, 66-016 Czerwieńsk 

3. Dopuszcza się przesyłanie ofert za pośrednictwem  maila (skan), na adres: 

sekretariat@mgok.czerwiensk.pl 

4. Referencje mile widziane. 

 

 

 

 

 

 


