E

-

zEsP9Ł
PLACowEK

Zesp oł P l aców ek KuIt ury w Żmigr odzie
ul. Wrocławska n, 55-t 4o Zmigrod tel.71 385 jl j4 fax.7t j85 z7 45

KUtTURy

NlP. E5-om-4o-56 Regon 93o741oż,
e- m ai l : inf o @ zpk zmi gr o d.eu ww w. z pk- mti gr o d.e u

w Zmigrodzie

-

Żmigród,08.04.2016

ZAPYTANIE OFERTOWE
Obsługa imprezy masowej po naTwąooVII Żmigrodzkie Dni Smoka"
w dniach 11.06 - 12.06.2016 gastronomii,
w zakresie
sprzedaży piwa oraz drobnego handlu i placu zabaw
W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 sĘcznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.lJ. z ż006 r. z póź.
zmianami) zwraaamy się z zapytaniem ofertowym o cenę.

1.

ż.

Zamawiający: Zespół Placówek Kultury
ul. Wrocławska 7ż,55-140 Żmigrod
NIP: 91 5-000-40-56. REGON: 9307 4I0żl
przedmiot zamówienia:
a) Dzierżawa terenu do zagospodarowania na ogródek piwny (ok. 1000 miejsc) wfaz z gastronomią
ok. 200 m2 (wyznaczonego przez Zamawiającego) w czasie VIl Zmigrodzkich Dni Smoka w dniach 1 1.06 12.06.20l6;
b)Dzierżawa terenu do handlu ok. 200 m2 (wyznaczonego przezZamawiającego) w czasie VII Zmigrodzkich
Dni Smoka w dniach l1.06 - 1ż.06,2016;
c) Atrakcje dla dzięci w czasie VII Zmigrodzkich Dni Smoka w dniach 1 1,06 - 1ż.06.2016- wg uzgodnień z
Zamawiającym.
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Termin realizacji zamówienia:

4.

Cena jest jedynym kryterium oceny ofert.

5.

Inne istotne warunki zamówienia:
Impreza ma charakter masowy.
Miejsce imprezy: Targowisko miejskie ,,Mój Rynek" prrry ul. Poznańskiej w Żmigrodzie. Teren jest
ogrodzony i posiada zewnętrzne parkingi,
Na czas imprezy Dzięrżawca winien zapewnić utrzymanie czystości w/w terenu.
Czas trwania: 1I.06.2016 od godz. 18:00 do 6:00 (dnia następnego) - przewidywana ilośćosób - l 000,
12.06.ż016 od godz. l2:00 do 23:00 - przewidyrvana ilośó osób - 1 000.
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Firma powinna przedstawić trzy referencje z przeprowadzon}rch imprez plenerow}rclr oraz posiadać
kwalifikacje do w}zkon},wania przedmiotu zamówienia.
6.

Sposób prrygotowania oferĘ:
Oferta powinna zawierać:
- aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarczej,
- zaświadczeniei decyzja Inspektora Sanitarnego.
Oferlę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej , na maszynie, komputerze, nieściera|nym
atramentem lub długopisem. Oferta winna byó podpisanaprzez osobę upoważnioną. Ofertę możnazłoĘó
osobiŚcie uZamawiającego w sekretariacie,pocztątradycyjną (ul. Wrocławska Iż,55-140 Żmigród)lub
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W przypadku składania oferty w siedzibie Zamawiającego lub pocztą, na kopercie naleĘ umieścićnapis:
,,Dzierzawa terenu pod handel, gastronomię i atrakcje dla dzieci podczas VII Zmigrodzkich Dni Smoka ] ].06
- 12.06.2016"

|--'''
Miejsce i termin złożenia oferĘ:
Ofertę złoĄć naleĘ do dnia 15.04.ż016 do godz. 1 5:00.
Zamawiający ma prawo do uniewaznienia zapytania ofeńowego,
8,

Osoba do kontaktu: Iwona Wajer tel. 71 385 31 34,e-mail iłrio:lłgpj*r!1!ier§d.ąt1
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