














Załącznik nr 1  
Do zaproszenia do składania ofert  

 
WYKAZ IMPREZ ORGANIZOWANYCH  

NA TERENIE SREBRNEJ GÓRY 
Przez Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Stoszowicach  

 
 

Minimalna ilość Ilość nieodpłatnych 
L.p
. 

Nazwa 
Imprezy 

T
er

m
in

 

Miejsce: 

Ilośc 
miejsc 
siedzą
cych 

(minim
um) 

Nalewaków  

Stoisk 
z 
grillem 

Piwo/ 
Napój 
(porcja, 
ew. 
puszka) 

Posiłki z 
grilla 

Inn
e 

1. 

Dożynki  
Gminne 
Stoszowice 
2018 
 

19 
sierp
nia 
2018  

Boisko 
sportowe w 

Stoszowicach 
 

500 6 4 40 40 

Sto
isk
a 
do
dat
ko
we 

 
 
Uwagi: 

1. MAJÓWKA SREBRNOGÓRSKA w programie m.in.:  

 Koncert zespołu WEEKEND 
Grupa WEEKEND powstała w 2000 roku w Sejnach. Wokalistą oraz liderem zespołu jest Radosław 
Liszewski. Przez okres wielu lat zespół zagrał niezliczoną ilość koncertów, wydali kilka płyt, stworzyli 
kilka bardzo znanych piosenek z których np. „ZA Miłość Mą, Jesteś Zajebista ,Playboy ,To 
Karolina…itd… wpisały się już do kanonu polskiej muzyki tanecznej. Teledysk do piosenki „Ona 
Tańczy Dla Mnie” jako jedyny Polski klip znalazł się na liście TOP 100 kanału youtube. 

 Koncert zespołu GENTELMANS 
 KONCERT Zespołu DE FACTO 
 Wyścigi TRAKTORÓW TRACTOR OFFROAD RACING  
 Konkursy i zabawy dla uczestników 
 Występy artystyczne 

 
2. DODATKOWO: 

 Zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej. 
 Gotowość posiłków od godz. 12:00 dn. 19.08.2018r. 

 
 
Uwaga:  

 organizator zastrzega prawo do możliwości przygotowania poczęstunku dla 
zaproszonych gości z ramienia Gminy tzw. namiot sołecki.  

 Na boisku brak przyłącza wody, woda zostanie zapewniona jednie do celów 
sanitarnych tj. mycia rąk w beczkach.  

 Najbliższy sklep spożywczy znajduje się w odległości ok. 500 metrów od miejsca 
imprezy. 

 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 2 
Do zaproszenia do składania ofert z dnia 17.04.2018r.   

 
 

OFERTA 
na obsługę cateringową imprezy plenerowej pn. „Dożynki Gminne Stoszowice 2018”   
 organizowanej przez  Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Stoszowicach  

 
 
Dane dotyczące Wykonawcy: 
 
Nazwa  ………………………………………………………………………………….  

Siedziba, telefon, e-mail ……………………………………………………………….. .. .... 

Osoba do kontaktu , tel. , e-mail …………………………………………………………….  

Osoba upoważniona do podpisania umowy ……………………………………………….. 

 
Zobowiązania Wykonawcy: 
Oświadczam, że zapoznałam /em się z treścią załącznika nr 1 do zaproszenia do składania 
ofert oraz treścią wzoru umowy i zobowiązuję się zrealizować obsługę  cateringową imprezy 
organizowanej przez Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Stoszowicach pn. 
Dożynki Gminne Stoszowice 2018 w dniu 19 sierpnia 2018r.  zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w zaproszeniu do składania ofert, załączniku nr 1 do zaproszenia do składania 
ofert oraz zgodnie z treścią umowy. 
 
W zamian za wyłączność na obsług tych imprez oferuję prze kazać na rzecz Gminnego 
Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Stoszowicach z siedzibą w Srebrnej Górze poniższą 
kwotę : ~ 
 
 

L.p. Nazwa Imprezy  Oferowana kwota brutto 

1. 
Dożynki Gminne Gminy 
Stoszowice  

 

 
 
Razem kwota brutto ......... ....... .............. .. ...... zł 
 
słownie: .... ........... ... .... ... ... .. ...... ........ .... .... ....... .... .. ..... ... ..... .... .. ..... ....... .... ... ......  
 
 
 
1. Gwarantowana oferta gastronomiczna (rodzaj, ilość): 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 



…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
2. Gwarantowane stoiska dodatkowe: 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
3. Cena piwa/pojemność ……………………………………………………………………………… 
 
4. Cena za 100 g kiełbasy z grilla z dodatkami …………………………………………………….. 
 
5. Wartość oferowanego bonu na posiłek ……………….. 
 
6. Bon na piwo lub napój ( coca-cola itp.): do wyboru 
 
7. Menu proponowane w ramach bonu …………………………………………………….. 
 
Uważam się za związanego ofertą przez okres 14 dni od terminu składania ofert. 
 
 
Załączniki : 
1) Podpisany wzór umowy  
2) Wyciąg z KRS lub wpis  
    do ewidencji działalności i gospodarczej 
3) Decyzja wydana przez PPIS 
 
 
 
 
…………………………………………   ……………………………………………….. 
miejscowość, data                  podpisy i pieczątki imienne 

uprawnionych przedstawicieli Wykonawc 
 



Załącznik nr 2 

Do zaproszenia do składania ofert z dnia 17 kwietnia 2018r. 

 

zawarta w dniu ............................  w  Srebrnej Górze, pomiędzy: 

Gminnym Ośrodkiem Kultury, Sportu i Rekreacji w Stoszowicach, reprezentowany przez 

Norberta Szandrowskiego - dyrektora GOKSiR w Stoszowicach przy kontrasygnacie, którą 

stawia główna księgowa Agnieszka Koza zwanym dalej Organizatorem, 

 

a 

 

....... ..... ...... ………………………….. 

prowadzącym działalność pod nazwą. ………………………………….  z siedzibą w 

.... .... ...... .......... ....... ...... ..... NIP c Regon v 

zwaną dalej Firmą; 

 

o następującej treści: 

 

§ 1 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest udzielenie wyłączności i na obsługę cateringową 

imprezy plenerowej realizowanej przez Organizatora na terenie wsi Stoszowice w 

dniu 19 sierpnia 2018 roku pod nazwą „Dożynki Gminne Stoszowice 2018”  

2. Szczegółowy wykaz imprez objętych niniejszą umową stanowi załącznik nr 1. 

 

§2 

1. W ramach niniejszej umowy Organizator zobowiązany jest zapewnić: 

1. wyłączność na sprzedaż piwa, gastronomii oraz innych stoisk handlowych i 

rekreacyjnych (stoiska dodatkowe, zgodnie z załącznikiem nr 1), 

2. przyłącze elektryczne na potrzeby gastronomii i urządzeń rekreacyjnych stosownie do 

potrzeb każdej imprezy, zgłoszonych przez Firmę najpóźniej na 20 dni przed 

terminem realizacji imprezy wg. załącznika nr 1, 

3. obsługi dyżurnego elektryka, 

4. wynajęcia miejsc, w których odbędą się imprezy i uzyskania wszystkich niezbędnych 

zezwoleń. 

5. Promocję wydarzenia.   

6. Firmie dostęp do miejsc, w których odbędą się imprezy wg. załącznika nr 1 w 

uzgodnionym każdorazowo czasie umożliwiającym przygotowanie stoisk po 

przeprowadzeniu wizji lokalnej.  



7. dostarczyć Firmie najpóźniej na 30 dni przed terminem realizacji imprezy wg 

załącznika nr 1 szczegółowy jej program ramowy. 

 

2. Organizator przekaże wszystkim kontrahentom zainteresowanym ustawieniem swojego 

stoiska na terenie imprezy kontakt do Firmy (osoba upoważniona do kontaktów: 

…………………………………………………… telefon ……………………………….). 

 

§3 

1. Za wyłączność, o której mowa w § 1 Firma zobowiązuje się do przekazania na rzecz 

Organizatora kwoty ………………………. zł brutto ( słownie: ............................................... 

złotych 00/100) płatne przelewem na podstawie rachunku na konto organizatora BS 21 9533 

1014 2003 0000 0635 0001, w dwóch ratach, w następujących terminach i wysokościach: 

a) do 20.07.2018 r - (50%) 

b) do 10.09.2018 r.- (50%) 

Po zaksięgowaniu wpłaty Organizator wystawi rachunek.  

 

2. Ponadto Firma zobowiązana jest także : 

1. przygotować stoiska do sprzedaży najpóźniej na godzinę przed rozpoczęciem 

programu artystycznego imprezy, 

2. zapewnić ilość miejsc konsumpcyjnych i parasoli/namiotów/hala wg załącznika nr 1, 

3. do uzyskania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w trakcie imprezy wg 

załącznika nr 1, 

4. zachowania obowiązujących wymogów sanitarnych, BHP i p. poż. , 

5. nie prowadzić sprzedaży i nie podawać napojów i potraw w naczyniach szklanych i 

puszkach, 

6. do utrzymania porządku na stoiskach w trakcie imprezy (czystość stołów, siedzisk, 

wymiana worków ze śmieciami w koszach wokół miejsc konsumpcyjnych), 

7. wyposażyć osoby współpracujące i zatrudnione przez Firmę w IDENTYFIKATORY, 

8. do nieodpłatnego zrealizowania bonów na posiłek o wartości ,………..zł oraz bonów 

na piwo lub napój w ilości określonej w Załączniku nr 1, przygotowanych przez 

Organizatora. 

 

 

 

§4 

1. Strony ustalają , że odwołanie realizacji i przedmiotu umowy przez którąkolwiek ze 

stron może nastąpić tylko i wyłącznie w przypadku zaistnienia czynników 



niezależnych od Organizatora tj. z powodu tzw. siły wyższej. Dla potrzeb niniejszej 

umowy siła wyższa oznacza zewnętrzne zdarzenie nie możliwe do zapobieżenia przy 

dołożeniu przez strony umowy należytej staranności. 

2. Odwołanie realizacji imprez w terminie krótszym niż 30 dni przed datą określoną w 

Załączniku nr 1, pociąga za sobą skutki w postaci kary finansowej w wysokości 

określonej do każdej imprezy w Załączniku nr 1 wypłaconej stronie poszkodowanej 

przez stronę odwołującą. 

3. Przekroczenie terminu płatności którejkolwiek z rat powoduje automatycznie 

naliczenie ustawowych odsetek. .. 

4. Naruszenie w sposób drastyczny warunków umowy przez którąkolwiek ze stron 

powoduje jej natychmiastowe rozwiązanie. 

 

§5 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

 

§6 

Spory wynikłe na tle stosowania niniejszej umowy rozstrzygać będą właściwe dla 

Organizatora sądy powszechne. 

 

§7 

Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§8 

Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach , po jednej dla 

każdej ze stron. 

 

FIRMA          ORGANIZATOR 


	oferty cateringowe
	zalaczniki catering

