Starogard Gd. 07.03.2022 r.
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
NA SPRZEDAŻ PIWA DO 3,5 %
W CZASIE TRWANIA DNI STAROGARDU GDAŃSKIEGO 01-02 LIPCA 2022r.
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Starogardzie Gdańskim zaprasza do składania ofert na sprzedaż piwa do 3,5 %
na

wyłączność

podczas

Dni

Starogardu

Gdańskiego

na

stadionie

im.

Kazimierza

Deyny

przy ul. Olimpijczyków Starogardzkich 1 w dniach 01-02.07.2022, podczas których wystąpią takie gwiazdy
jak:, NO MERCY, GROMEE, CLAYDEE, PEDRO SANTANA, KRZYSZTOF CUGOWSKI, TERESA
WERNER, KOMBI, DAWID KWIATKOWSKI. Dodatkowymi atrakcjami będą: festiwal foodtrucków,
wesołe miasteczko + lunapark itp.

Impreza masowa:
dzień I - 5000 os.
dzień II- 7000 os.
Dnia 01.07.2022 rozpoczęcie imprezy godz. 16:00 zakończenie godz. 24:00.
Dnia 02.07.2022 rozpoczęcie imprezy godz. 13:00 zakończenie godz. 24:00.
W celu zapewnienia mieszkańcom miasta jak najszerszej oferty proponujemy wydzierżawić miejsce
z przeznaczeniem na sprzedaż piwa do 3,5 % (utwardzony teren przy strefie cateringowej oraz drugi punkt
przy strefie koncertowej) w Starogardzie Gdańskim w dn. 01-02.07.2022 r.
W zamian, za udostępnienie wyżej opisanego terenu (jednemu Oferentowi - na wyłączność), oczekujemy
opłaty za tzw. placowe.
Firma, która zaoferuje największą stawkę uzyska pozwolenie na kompleksową obsługę imprezy
w w/w zakresie.
Oferent musi zapewnić gotowość usługi:
•

dnia 01.07.2022 r. od godz. 14:00

•

dnia 02.07.2022 r. od godz. 12:00

Ośrodek Sportu i Rekreacji zapewnia dostęp do energii elektrycznej. Posiadanie i rozwinięcie przewodów
zasilających leży po stronie Oferenta.
W ramach umowy Oferent zobowiązuje się do uruchomienia dwóch stref piwnych (strefa gastronomiczna i
teren imprezy masowej):
–

dystrybucji piwa lanego do 3,5 % (w plastikowych kubkach) na terenie imprezy masowej

po uprzednim uzyskaniu odpowiednich zezwoleń i decyzji na sprzedaż napojów alkoholowych,
–

dystrybucji piwa bezalkoholowego,

–

zapewnienia min. 500 miejsc siedzących pod jednolitymi parasolami ze stołami biesiadnymi w strefie

gastronomicznej,

–

zapewnienia min. 30 stolików koktajlowych,

–

zapewnienia odpowiedniej ilości jednakowych rollbarów (min.6) oraz jednolicie ubranego personelu

obsługującego sprawnie i profesjonalnie klientów,
–

utrzymania czystości i porządku w obrębie działania poprzez zainstalowanie koszy dostarczonych

przez Zamawiającego oraz systematyczne ich opróżnianie w trakcie trwania imprezy oraz po jej zakończeniu,
–

przeprowadzenie dodatkowych atrakcji w strefie sprzedaży,

–

zapewnienie działań marketingowych promujących wydarzenie.

Na powyższe działania zostanie zawarta umowa określająca wysokość odpłatności oraz warunki realizacji
przedmiotu umowy.
Ogólne warunki jakie będą wprowadzone do umowy:
1. Wpłata za najem placu musi być dokonana na siedem dni przed realizacją przedmiotu umowy
na podstawie wystawionej przez zamawiającego faktury VAT.
2. Najemca zobligowany jest do posiadania odpowiednich pozwoleń na sprzedaż piwa do 3,5 %.
4. Najemca dostarczy Zamawiającemu przed podpisaniem umowy polisę OC z tytułu prowadzonej
działalności.
Zamawiający dokona oceny wszystkich ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie kryterium:
• Cena brutto – waga 60%.
• Atrakcyjność (na podstawie dodatkowych atrakcji w strefie sprzedaży) według opinii
komisji- waga 40 %
Sposób obliczenia:
A. Sposób obliczania kryterium „cena brutto”

Cena oferty badanej
A = ---------------------------------------------------- x 60 = ilość punktów
Cena maksymalna wśród złożonych ofert

B . Sposób obliczania kryterium ” Atrakcyjność”
B=

Punkty oferty badanej, przyznanych przez komisję
-------------------------------------------------------------------

Punkty oferty z najwyższą ilością pkt. przyznanych przez komisję
Punktacja przyznana kolejno najatrakcyjniejszego pokazu:
I miejsce (najatrakcyjniejszy pokaz) – 12 pkt.
II miejsce – 6 pkt.
III miejsce - 1 pkt.

x 40 = ilość punktów

Pozostałe – 0 pkt.

Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym:

–

osobiście lub pocztą na adres Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Olimpijczyków Starogardzkich 1,
83-200 Starogard Gdański,

–

e-mailem na adres osir@osir.com.pl,w terminie do dnia 21.03.2022 r. do godz. 11.00.

Wszelkie pytania w powyższej sprawie proszę kierować elektronicznie na adres e-mail osir@osir.com.pl
lub telefonicznie:

1. Monika Kełpin- Zastępca Dyrektora ds. sportu, rekreacji i marketingu tel: 533 236 148
Oferta ma zawierać:

1. Oferowana kwota złożona na formularzu (załącznik nr 1).
2. Rodzaj i ilość oferowanych miejsc siedzących oraz rollbarów.
3. Ilość osób obsługujących imprezę.
4. Moc niezbędna do zasilania urządzeń
5. Dodatkowe atrakcje w strefie sprzedaży.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny.
Oferenci zostaną niezwłocznie poinformowani o wynikach wyboru.

Załącznik nr 1 do zaproszenia

Formularz ofertowy
na sprzedaż piwa do 3,5 %

Dane oferenta:
…..............................................
…...............................................
…...............................................
tel. ….........................................
e-mail …....................................
NIP ….........................................
Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty na sprzedaż piwa do 3,5 % Dni Starogardu
Gdańskiego 01-02 lipca 2022r.

1. Oferowana kwota tzw. ”placowe” w wartości netto: ...........................
2. Rodzaj i ilość oferowanych miejsc siedzących oraz rollbarów: ..............................................
...................................................................................................................................................
3. Ilość osób obsługujących imprezę.............................................................................................
4. Moc zasilania urządzeń .............................................................................................................
5. Dodatkowe atrakcje w strefie sprzedaży ...................................................................................
....................................................................................................................................................
6. Działania marketingowe.............................................................................................................
....................................................................................................................................................
Oświadczam, że:
1. zapoznałem się z warunkami zawartymi w zaproszeniu do złożenia oferty i przyjmuję je bez zastrzeżeń,
2. posiadam uprawnienia do prowadzenia działalności, której dotyczy oferta,
3. prowadzona działalność jest ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej – dokument dostarczę przed
podpisaniem umowy nie później niż do 31 marca 2022 r.,
4. akceptuję ogólne warunki umowne, które zostaną wprowadzone do umowy,
5. przedmiot zapytania zrealizuję w terminie wymaganym przez Zamawiającego.
Miejscowość …................................... data..................................

….............................................
(podpis i pieczęć oferenta)

