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Nasz znak: CKIP.I.271.1.23 
 

Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna 
33-314 Łososina Dolna 400 

tel.: (18) 4448078 

 e-mail: ckip@lososina.pl  
 

ogłasza nabór ofert 

na wyłączność sprzedaży piwa i gastronomii podczas  

imprezy masowej pn. Święto Kwitnących Sadów w dniu 7 maja 2023 r.  

 

 

1. Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna zaprasza do składania pisemnych ofert 

na wyłączność sprzedaży piwa i gastronomii podczas imprezy masowej pn. „Święto 

Kwitnących Sadów”, która odbędzie się 7 maja 2023 r. na płycie Lotniska Aeroklubu 

Podhalańskiego w Łososinie Dolnej.  

2. Wyłączność na sprzedaż piwa i gastronomii nie obejmuje sprzedaży lodów, słodyczy oraz 

sprzedaży regionalnych/tradycyjnych wyrobów alkoholowych serwowanych przez innych 

wystawców.    

3. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z oferentami jest pani Lidia Adamczyk (telefon: 

518 307 133, e-mail: ckip@lososina.pl )  

4. Ofertę należy złożyć osobiście (pokój 206 w godz. 10:00-16:00) lub wysłać na adres 

podany poniżej w zamkniętej kopercie wraz z załącznikami z dopiskiem: Oferta na 

sprzedaż piwa oraz gastronomii podczas „Święta Kwitnących Sadów” w dniu 07 maja 

2023 roku. 

 

 

Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna 

33-314 Łososina Dolna 400 

Oferta na sprzedaż piwa oraz gastronomii podczas „Święta Kwitnących Sadów”  

w dniu 07 maja 2023 roku. 

 

 

5. Termin składania ofert upływa 28 marca 2023 r. o godz. 15.00. Oferty które napłyną po 

tym terminie (w tym również te nadesłane drogą pocztową), zostaną zwrócone oferentom 

bez otwierania. 

6. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu (28 marca 2023 r.) o godz. 15:15 .Oceny dokona 

komisja ds. wyboru oferty powołana przez dyrektora CKIP. 

7. Weryfikacji podlegać będą następujące elementy oferty: 

- oferta cenowa  

- doświadczenie Oferenta w zakresie organizacji dużych gastronomii podczas imprez 

masowych; 

- pisemne referencje wystawione przez co najmniej dwóch Organizatorów innych imprez 

plenerowych o charakterze zbliżonym do „Święta Kwitnących Sadów”; 

mailto:ckip@lososina.pl


- jakość stoiska oraz jakość samej oferty gastronomicznej oceniana według 

proponowanego asortymentu. 

8. Ostatecznego wyboru oferty dokonuje dyrektor CKIP na podstawie opinii Komisji w 

terminie nie późniejszym niż do 30 marca 2023 r. 

9. Wyniki naboru zostaną ogłoszone na stronie www.ckip.lososina.pl  

10. CKIP zobowiązuje się do podpisania umowy na wyłączność sprzedaży piwa oraz 

gastronomii z Oferentem, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę pod względem 

cenowym i spełni wymogi formalne. 

11. W przypadku wyboru oferty - oferent zobowiązany jest do dnia 14 kwietnia 2023 roku do 

godziny 13.00 dokonać formalności tj. uzyskania pisemnego pozwolenia na sprzedaż piwa 

w tutejszym Urzędzie Gminy oraz dokonać wpłaty oferowanej kwoty jak również 

obowiązującej opłaty za wydanie pozwolenia. 

12. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej 

„RODO”), Administratorem danych osobowych Oferenta jest Organizator. Na tej 

podstawie Oferent przyjmuje do wiadomości, że dane osobowe przetwarzane będą w celu 

realizacji niniejszego naboru ofert, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych, odbiorcą danych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 

danych osobowych na podstawie przepisów prawa, podanie ww. danych osobowych jest 

obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, w pozostałym zakresie jest dobrowolne (art. 6 

ust. 1 lit. b), dane osobowe będą przechowywane w zakresie niezbędnym do 

przeprowadzenia naboru ofert, nie dłużej niż przez 10 lat, Oferentowi przysługuje prawo 

żądania od Organizatora dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia 

lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu 

nadzorczego.  

13. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany warunków lub odwołania postępowania, bez 

podania przyczyny. 

14. Zamawiający przewiduje negocjacje z wybranymi wykonawcami. 

15. Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta jako odrębny dokument. 

Należy złożyć uzupełnioną ofertę i podpisane wymagania wraz z załącznikami:  

  
Załącznik nr 1 

Aktualny wypis (wystawiony w ciągu ostatnich 6 m-cy) z rejestru handlowego lub zaświadczenie o 

wpisie do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej 

o profilu odpowiadającym przedmiotowi naboru ofert; 

Załącznik nr 2 

Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, ubezpieczenie Oferenta od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej; 

Załącznik nr 3 

Opis stoisk i asortymentu oraz informacja o sprzęcie technicznym np.: ilości ławek i stołów oraz parasoli 

lub namiotów przeznaczonych do obsługi gastronomicznej.  

Załącznik nr 4 

Pisemne referencje wystawione przez co najmniej dwóch Organizatorów innych imprez plenerowych o 

charakterze zbliżonym do „Święta Kwitnących Sadów” 

Załącznik nr 5 

Kopia zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych o którym mowa w art. 181 ust. 1 

ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

   

 

http://www.ckip.lososina.pl/
https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/wychowanie-w-trzezwosci-i-przeciwdzialanie-alkoholizmowi-16791032/art-18-1


OFERTA  

na wyłączność sprzedaży piwa i gastronomii podczas  

imprezy masowej pn. Święto Kwitnących Sadów w dniu 7 maja 2023 r.  

 

 
Na WYŁĄCZNĄ OBSŁUGĘ GASTRONOMICZNĄ imprezy pn. Święto Kwitnących 

Sadów - gastronomia „ciężka” tj. wszelkie wyroby gastronomiczne oraz inne przeznaczone do 

spożycia /przygotowanie i sprzedaż różnorodnych potraw z grilla, rożna np.: kiełbaski, 

szaszłyki, kebab, itp./ z wyłączeniem gastronomii „lekkiej” tj. (lodów, pączków, gofrów, 

orzeszków prażonych, cukierków, kukurydzy, popcornu, prażynek, paluszków, chrupek, waty 

cukrowej, naleśników, oscypków i innych podobnych) 

oraz 

 

na  WYŁĄCZNĄ DYSTRYBUCJĘ PIWA w kubkach jednorazowych w dniu 7 maja 2023 roku 

/tj. niedziela/ na Lotnisku Aeroklubu Podhalańskiego w Łososinie Dolnej, podczas imprezy 

masowej pn. Święto Kwitnących Sadów. 

 

 
 

……………......……………                           …………........……… 

  /miejscowość i data/                                          /pieczęć firmy i podpis Oferenta/ 

 
 
 

 

 

OFEROWANA  KWOTA  ZA 

WYŁĄCZNOŚĆ: 

 

GASTRONOMIA 

OFEROWANA  KWOTA  ZA 

WYŁĄCZNOŚĆ: 

 

PIWO 
 

 

 .......................................................zł; 
           

 
      

......................................................zł; 
 

 

Słownie: 

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

  

 

Słownie: 

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

 

 
 

Łączna oferowana kwota:  

 
 

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

 

Słownie: 

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



Wymagania po stronie Oferenta: 
 

◼ wyposażenie stoiska w parasole, ławki, stoły dla ok. 1500 osób,  

◼ przygotowanie i sprzedaż potraw z grilla  m.in.: szaszłyk, kiełbasa, frytki,  

     hamburgery,  hot – dogi, kaszanka, karkówka i  inne w naczyniach jednorazowych. 

◼ odgrodzenie barierkami ochronnymi terenu prowadzenia sprzedaży piwa     

uwzględniając wejście i wyjście; 

◼ dystrybucja piwa do 3,5% w kubkach jednorazowych, w miejscach do tego wyznaczonych 

na terenie imprezy (po uprzednim uzyskaniu zezwolenia z Urzędu Gminy  w Łososinie Dolnej). 

◼ Oferent zobowiązany jest zapewnić sprzęt techniczny w ilości nie mniejszej niż:   

     grill - 5 szt., rollbar -  5 szt. 

◼ zabezpieczenie swojego sprzętu podczas trwania festynu /zwłaszcza w nocy/ i dbanie  

     o porządek w bezpośrednim sąsiedztwie swoich stoisk. 

◼ nie dopuszcza się sprzedaży pozostałych artykułów m.in : wata cukrowa, słodycze,   

     balony, zabawki i innych niezwiązanych z gastronomią „ciężką” i dystrybucją piwa. 

◼ zabezpieczenie pojemników na odpady tj. zużyte tacki, zużyte kufle, inne plastiki i inne  

     odpady; 

◼ przestrzeganie obowiązujących przepisów sanitarnych; 

◼ posiadanie niezbędnego sprzętu zapewniającego właściwe wykonywanie usług będących 

przedmiotem  oferty m. in. agregatu prądotwórczego, przedłużaczy itp. 

◼ po zakończonej sprzedaży uporządkowanie miejsca, w tym zabranie odpadów; 

◼ planowana sprzedaż do godziny 2345; 

◼ oferent powinien posiadać doświadczenie  w obsłudze  tego typu imprez  

     potwierdzone referencjami od organizatorów danego przedsięwzięcia; 

◼ oferent zobowiązany jest posiadać aktualne wszelkie pozwolenia wymagane  

     i zgodne z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie swojej działalności  

     (m.in. ubezpieczenie OC) i ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu świadczonych  

      usług. 

◼ oferent powinien posiadać wykaz niezbędnego sprzętu potrzebnego do realizacji 

     przedsięwzięcia.  Ceny sprzedawanych podczas imprezy produktów ustala Oferent             

na własną odpowiedzialność i ryzyko. Organizator nie ręczy Oferentowi za dochodowość  

obsługi gastronomicznej i dystrybucji piwa  podczas imprezy. 

 

 

 

 

 

……………......……………                           …………........……… 

  /miejscowość i data/                                         /pieczęć firmy i podpis Oferenta/ 
 
 
 


