
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/ 
 
 
 
 


