
 

 
Zapytanie ofertowe  – gastronomia ze sprzedażą piwa 

 
I. ZAMAWIAJĄCY 

Gmina Łącko 33-390 Łącko 445 
 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
1. Przedmiotem zapytania o cenę jest dzierżawa części działek  o numerach: 2114/4, 2114/2, 1479, 

stanowiących własność gminy Łącko położonych  przy  budynku Hali Widowiskowo-Sportowej  
w Łącku z przeznaczeniem na działalność gastronomiczną ze sprzedażą piwa w dniu 3 września 
2017 roku w trakcie imprezy „Święto Owocobrania”.  

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 
1) Dystrybucja piwa (po uprzednim uzyskaniu odpowiednich zezwoleń i decyzji na sprzedaż napojów 
alkoholowych) w kubkach plastikowych; 
2)Przygotowanie i sprzedaż potraw zgodnych z plenerowym charakterem imprezy; 
3) Sprzedaż napojów bezalkoholowych;  
4) Zapewnienie wyposażenia i miejsc konsumpcyjnych w ilości nie mniejszej niż na 200 osób (stoły, 
ławy z siedziskami pod parasolami lub namiotem); 
5) Zapewnienie odpowiedniej ilość personelu zapewniającego szybką i profesjonalną obsługę;  
6) Zapewnienie utrzymania porządku i czystości w obrębie działania usługi gastronomicznej poprzez 
zainstalowanie odpowiedniej ilości koszy (na odpadki i naczynia jednorazowe), oraz właściwe ich 
utrzymywanie poprzez systematyczne opróżnianie lub wymianę na puste;  

3. Wyłączność dotyczy sprzedaży piwa. 
4.    Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
 
III. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

Pisemna oferta powinna zawierać: 
1. Nazwę oferenta i adres siedziby. 
2. Imię i nazwisko osoby lub osób upoważnionych do występowania w imieniu oferenta. 
3. Datę sporządzenia. 
4. Wykaz wyposażenia, które zostanie umieszczone na placu  w czasie trwania imprezy  
5. Wartość oferty (brutto),tj. proponowana stawka, którą oferent jest w stanie zapłacić 

organizatorowi za udostępnienie placu. 
6. Własnoręczny podpis. 
7. Co najmniej dwie opinie stanowiące rekomendację współpracy z innymi instytucjami 

 
IV.MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

 
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej, poczty lub też dostarczona 

osobiście na  adres: Gminny Ośrodek Kultury w Łącku, 33-390 Łącko 23A,                                      
email: stoiska@lacko.pl do dnia 18.08.2017 r. wraz z załączoną kserokopią wypisu  
z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczeniem z ewidencji działalności gospodarczej, wystawionym 
w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty.  
 
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów pisemnie i telefonicznie. 
Osoby do kontaktu: 
Józef Klimek, Marek Lipień tel. 18 444 61 69 
 
 

Zapytanie ofertowe realizowane jest bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych zgodnie z art.4, ust.8 tejże ustawy. 


