Starogard Gd. 10.03.2022 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA
Ustawienie stoisk handlowych
w trakcie Dni Starogardu Gdańskiego
01-02.07.2022 r.
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Starogardzie Gdańskim zaprasza do składania ofert na ustawienie
stoisk handlowych takich jak: popcorn, wata cukrowa, słodycze, lody, sorbety, oscypki,
zabawki, świecidełka, balony itp. podczas organizacji Dni Starogardu Gdańskiego na Stadionie
Miejskim im. Kazimierza Deyny przy ul. Olimpijczyków Starogardzkich 1 oraz na Rynku
w Starogardzie Gdańskim.
Na dużej scenie na Stadionie im. K. Deyny wystąpią takie gwiazdy jak:
• Dzień pierwszy:
NO MERCY, GROMEE, CLAYDEE, PEDRO SANTANA,
Na małej scenie na rynku: Teresa Werner
• Dzień drugi:
Kombi, Krzysztof Cugowski z zespołem mistrzów, Dawid Kwiatkowski
Dodatkowymi atrakcjami będą: festiwal foodtrucków, lunapark, ogród piwny.
• Dnia 01.07.2022 r. :
Stadion Miejski - rozpoczęcie imprezy godz. 17:00 zakończenie godz. 24:00.
• Dnia 02.07.2021:
Rynek - rozpoczęcie imprezy godz. 13:00 zakończenie godz. 17:00.
Stadion Miejski – rozpoczęcie imprezy godz. 17:00 zakończenie godz. 24:00
1. Ośrodek Sportu i Rekreacji za udostępnienie miejsca pod w/w stoiska będzie pobierał opłatę
w wysokości 90,00 zł netto - za 1 metr bieżący stoiska (za dwa dni).
2. Oferent zobowiązany jest do podania zapotrzebowania na energię elektryczną niezbędną
do uruchomienia stoiska – załącznik nr 1
3. Należność obliczona wg pkt. 1 za oferowane stoisko musi być uiszczona w ciągu 14 dni
od dnia otrzymania zawiadomienia o wyborze oferty. W przypadku braku opłaty w terminie
oferta zostanie odrzucona. W przypadku rezygnacji oferenta opłata nie podlega zwrotowi.
Oferent zobowiązany będzie do zapłaty za stoisko w kasie OSiR lub na konto: Bank
Spółdzielczy Nr 95 8340 0001 2002 3010 6817 0001 z dopiskiem stoisko handlowe.

4. Oferent zobowiązany będzie do rozstawienia stoiska zgodnie z wytycznymi OSiR w dniach :
•

01.07.2022 r. do godz. 15:00

•

02.07.2022 r. do godz. 15:00

Ofertę należy złożyć na formularzu (załącznik nr 1) na adres: Ośrodek Sportu i Rekreacji,
ul. Olimpijczyków Starogardzkich 1, 83-200 Starogard Gdański lub e-mail na adres
osir@osir.com.pl w terminie do dnia 01.06.2022 r. do godz. 11.00.
Ośrodek Sportu i Rekreacji dokona wyboru ofert wg własnego uznania (kierując się tym aby
zapewnić uczestnikom imprezy różnorodną ofertę). Oferenci zostaną poinformowani o wynikach
do dnia 15.06.2022 r.

Osoby do kontaktu:
1/ Paulina Szulc- referent ds. organizacji imprez tel: 533 236 148

Załącznik nr 1

Dane oferenta:
..................................................................
..................................................................
..................................................................
tel. ….........................................
e-mail …....................................
NIP ….........................................

Formularz ofertowy
Odpowiadając na ogłoszenie dotyczące udostępnienia miejsca pod stoisko handlowe
podczas Dni Starogardu Gdańskiego na stadionie im. Kazimierza Deyny przy ul. Olimpijczyków
Starogardzkich 1 oraz na Rynku w Starogardzie Gdańskim
Proponuję wnieść opłatę za ……………… metrów bieżących stoiska handlowego z (rodzaj
asortymentu)

……………….…………………………………………………..……………………

co daje wartość netto……………………………………………………………………………..…zł.
(słownie: ……………………………………………………………………..……………………….)
Oświadczam że:
1. Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
2. Należność obliczoną wg. pkt. 1 zapytania ofertowego za oferowane stoisko opłacę w ciągu 14
dni od dnia otrzymania zawiadomienia o wyborze oferty.
Zapotrzebowanie na energię elektryczną …...................... kW

Miejscowość …................................... data..................................

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

