
OFERTA na wykonanie Usługi cateringowej 

I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO:
Rydzyński Ośrodek Kultury
Ul. Rynek 7
64 -130 Rydzyna

II. Nazwa przedmiotu zamówienia:
Obsługa cateringowa podczas imprezy plenerowej  w dniu 29.06.2019 nad Zalewem 

III. Nazwa i adres WYKONAWCY

...........................................................................

...........................................................................

..........................................................................

...........................................................................

(pieczęć Wykonawcy)

1. W ramach przyznania  obsługi  gastronomicznej,  Wykonawca przygotuje  wyposażenie  garderoby
wyżywienie  – poczęstunek  dla 20 osób  złożony z  propozycji  menu imprezy oraz napoje  – woda
mineralna Żywiec gazowana i n/g 0,5l – po 20 szt, Coca Cola 0,5l – 20 szt, Redbull – 15szt, soki
owocowe – 6l, kawa, herbata, owoce oraz kruche ciastka, paluszki itp

2. Oferuję średnią cenę za 100 gram produktów z zaoferowanego odpłatnego menu dla uczestników
festynu:
1.kiełbasa grillowana/smażona z pieczywem  - cena brutto:.......................... zł.
2.karkówka grillowana/smażona z pieczywem  - cena brutto:.......................... zł.
3.Frytki  – cena brutto: .......................... zł.
4.Frytki w zestawie z karkówką i surówką cena brutto: .......................... zł.
5.Hamburger – cena brutto : .......................... zł.
Odpłatna dystrybucja ciepłego cateringu dla uczestników festynu ma być zróżnicowana pod względem
ceny aby każdy mógł dokonać zakupu.

3. Oferuję cenę za 0,4 L piwa 3,5% marki ……………………… cena brutto:.......................... zł. 
Cena piwa nie może przekroczyć kwoty 5,00 zł brutto (0,4 l). Wykonawca musi zapewnić minimum 6
dystrybutorów do piwa. Zabrania się sprzedaży napojów w szklanych butelkach!!!

4.  Wykonawca  zobowiązuje  się  zapewnić   miejsca  konsumpcyjne  na  placu  imprezy  w  ilości  nie
mniejszej niż dla 100 osób (stoły, ławy pod parasolami)

5. Wykonawca oświadcza, że:
-  zapoznał się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosi do niego zastrzeżeń, 
- związany jest ofertą: do 10 maja 2019  r.
- uzyskał wszystkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zlecenia;
- wszystkie oświadczenia i informacje zamieszczone w niniejszej ofercie są kompletne, prawdziwe  i
rzetelne;
- osoby obsługujące imprezę będą posiadały aktualne badania sanitarno-epidemiologiczne.
- w przypadku uznania jego oferty za najkorzystniejszą przystąpi do podpisania umowy  w miejscu i 
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

6. Zamawiający zapewni i wskaże wybranemu Oferentowi:
a) Miejsce realizacji usługi na terenie placu festynowego w miejscowości Rydzyna
b) dostęp do ujęcia wody oraz prądu elektrycznego na potrzeby organizacji stoiska



7. Wykonawca wyraża zgodę na otrzymywanie korespondencji związanej z niniejszym
postępowaniem drogą elektroniczną na:
adres e-mail: ............................................................ numer telefonu: ................................

8. Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium :
a) sumy cen produktów wymienionych w pkt.2 (suma stanowi cenę wszystkich 5 oferowanych 
produktów)
b) ceny oferowanego piwa

9. Zamówienie zostanie powierzone Wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę produktów o 
których mowa w pkt.9 a i b 

10. Zamawiający dopuszcza możliwość wyboru więcej niż jednego Wykonawcę.

11. Zamawiający zapewni i wskaże wybranemu Oferentowi:
a) Miejsce realizacji usługi nad Zalewem w Rydzynie 
b) dostęp do ujęcia wody oraz prądu elektrycznego na potrzeby organizacji stoiska.

12. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i ofert wariantowych.

13. OFERTY należy składać do dnia 10 maja 2019 osobiście w siedzibie firmy Rydzyna, ul. Rynek 7 
w godz.8-15 lub za pośrednictwem poczty

.....Rydzyna ...........................dn. .                               ..................................................
      podpisy i pieczęcie osób upoważnionych

     do reprezentowania Wykonawcy

(pieczęć Wykonawcy)


