
Zapytanie ofertowe 

W  związku  z  organizacją  kąpieliska  i  obsługą  parkingu  przy  stawach  Echo  na  podstawie  umowy
nr 03/OEM/2018, Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu zaprasza zainteresowane podmioty do
składania ofert  na kompleksową obsługę punktu handlowo/gastronomicznego nie  związanego z  gruntem w
obrębie parkingu przyległego do kąpieliska. 

I. Prowadzenie działalności handlowej/gastronomicznej może się odbywać na poniższych zasadach:

1. Działalność może być prowadzona na czas letniego sezonu turystycznego w okresie od 1 czerwca do 30
września  2018 r.

2. Punkt może funkcjonować wyłącznie w godzinach pracy parkingu (od godz. 9.00 do godz. 18.00).
3. Prowadzący sprzedaż detaliczną działa we własnym imieniu na własną odpowiedzialność i ryzyko.
4. Prowadzący  sprzedaż  detaliczną  jest  zobowiązany  do utrzymania  czystości  w obrębie  prowadzonej

działalności.
5. Lokalizacja  punktu  nie  może  utrudniać  dojazdu  do  kąpieliska  służbom  ratowniczym  w  sytuacjach

alarmowych.
6. Prowadzący punkt nie może sprzedawać napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych oraz innych

używek.
7. Działalność nie może obejmować grillowania z otwartym ogniem.
8. Prowadzący punkt stosuje się do wskazówek Służby Roztoczańskiego Parku Narodowego.

II. O obsługę punktu handlowo/gastronomicznego mogą się ubiegać Podmioty, które:

1. Złożą ofertę zgodną z zakresem zamówienia oraz terminem jej złożenia.

2. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności,  oraz wiedzę i doświadczenie w tego
typu usługach, dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

III. Wadium

Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium.

IV. Kryteria wyboru oferty

Cena brutto – 80 %

Różnorodność oferty gastronomicznej – 10 %

Estetyczne wpasowanie w otoczenie przyrodnicze – 10 %

V.       Termin i miejsce składanie ofert.

1. Oferty należy przesłać drogą pocztową w zamkniętych kopertach lub osobiście.

2. Termin składania ofert upływa 30.05.2018 r. o godz.: 15:00

3. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w ciągu 7 dni od daty upływu składania ofert.

4. O wynikach postępowania Oferenci zostaną powiadomieni telefonicznie. 

5. Jeżeli żadna z ofert nie będzie spełniała oczekiwań Zamawiającego, zastrzega on sobie możliwość za-
mknięcia konkursu bez wybrania oferty i zawarcia umowy z dowolnie wybranym przez siebie podmio-
tem

Organizator/adres: 
Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu, ul. Słowackiego 2, 22-470 Zwierzyniec, tel. 84 687 26 60


