
Ostrówek, dn. 11 lipca 2012 r. 

OGŁOSZENIE 

Wójt  Gminy  Ostrówek  informuje, że dnia 19 sierpnia 2012 r. w Ostrówku-Kolonii  

organizuje „Dożynki Gminne 2012”.    

W związku z powyższym ogłasza konkurs ofert na wynajem placu pod stoiska handlowe, 

gastronomiczne oraz rozrywkowe (wesołe miasteczko).  

 Złożona oferta powinna zawierać  usługi, których minimalny zakres jest następujący: 

1) ustawienie namiotu lub parasoli wraz z wyposażeniem w stoły, ławki, krzesła dla 

minimum 200 osób; 

2) organizacja stoiska gastronomicznego o zróżnicowanym asortymencie, zawierającego 

m.in.:  

 potrawy z grilla (kiełbaski, szaszłyki, karkówka itp.); 

 hot- dogi, hamburgery, zapiekanki; 

 zestawy obiadowe( np. bigos, grochówka); 

 napoje bezalkoholowe oraz piwo; 

 gofry, lody, pop- corn , wata cukrowa; 

3) catering na podstawie bonów żywieniowych dla 50 osób oraz 200 porcji potraw  

z grilla z napojami; 

4) stoisko świadczące usługi rozrywkowe (wesołe miasteczko, dmuchańce, zjeżdżalnie); 

5) ustawienie toalet; 

6) utrzymanie czystości podczas i po zakończeniu imprezy. 

Warunkiem przystąpienia do konkursu ofert  jest: 

1) posiadanie uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej, związanej z żywieniem 

zbiorowym; 

2) doświadczenie w prowadzeniu tego typu działalności; 

3) posiadanie opłaconej polisy lub innego dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie od 

odpowiedzialności cywilnej; 

4) posiadanie zezwolenie na sprzedaż piwa; 

5) posiadanie aktualnego  pozwolenia SANEPID-u na prowadzenie cateringu; 

6) przedłożenie wykazu niezbędnego do obsługi dożynek sprzętu (stoły, krzesła, ławki, parasole 

itp.), którym dysponuje Wykonawca.  

W ofercie należy również podać: 

1) cenę proponowaną za dzierżawę terenu; 

2) określenie niezbędnego poziomu zaopatrzenia w energię elektryczną  (określić pobór mocy w 

KW). 

Zamawiający- Wójt Gminy Ostrówek oceni spełnione warunki, które są wymagane na 

podstawie złożonych dokumentów Wykonawcy. 

Oferty w zaklejonych kopertach, z dopiskiem: „Obsługa dożynek w Ostrówku” należy 

składać do dnia 30 lipca 2012 r., do godziny 1500, w sekretariacie Urzędu Gminy Ostrówek lub 

przesłać na adres: Urząd Gminy Ostrówek, Ostrówek- Kolonia 32, 21-102 Ostrówek. Oferty, które 

wpłyną po ww. terminie nie będą rozpatrywane.  

Rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 31 lipca 2012 r. 

Zamawiający zastrzega sobie odwołanie lub unieważnienie postępowania  bez podania przyczyny. 

Dodatkowe informacje pod numerem  telefonu:  (81) 856-20-02 
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