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 PK.260.12.2022 Starachowice, 29.07.2022 r. 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY 

 

I. ORGANIZATOR: 

PARK KULTURY W STARACHOWICACH 

ul. Radomska 21, 27-200 Starachowice 

zaprasza do złożenia oferty na: 

„Obsługę gastronomiczną imprezy masowej  
pn.:  „Dni Starachowic 2022” 

 
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:  

Organizator przekazuje w najem Wykonawcy teren, na czas trwania imprezy masowej,  

pn. „Dni Starachowic” (dalej „Impreza”). organizowanej na terenie rekreacyjnym MOSIR  

w Starachowicach, przy ulicy Szkolnej 14, w dniach 20-21.08.2022 r. od 20.08.2022r.  

w godz. 13.00-23.00r. i 21.08.2022r. w godz. 9.00-23.00 /wstęp wolny/ na specjalnie, zgodnie  

z ustawą o Imprezach Masowych, wydzielonym i zabezpieczonym miejscu. Zakłada się 

obecność co najmniej 4000 osób. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1. 

 

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

1. Do udziału w postępowaniu zostaną dopuszczeni Wykonawcy, którzy:  

1) Złożą ofertę zgodnie z zakresem i opisem niniejszego zaproszenia; 

2) Zadeklarują kwotę co najmniej 20.000 zł ( dwadzieścia tysięcy złotych brutto) 

3) Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności objętej ofertą (tzn. posiadają 

aktualną koncesję – zezwolenia na prowadzenia działalności gastronomicznej oraz 

zgodę Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej i inne niezbędne pozwolenia). 

4) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem 

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

5) Wykażą się odpowiednim doświadczeniem tzn. przedstawią referencje potwierdzające 

należyte wykonanie zamówienia na obsługę gastronomiczną imprezy o min. 2000 

uczestników, wykonaną w okresie sześciu lat przed terminem składania ofert.  

6) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia. 

7) Posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za prowadzenie działalności 

objętej niniejszym zamówieniem. 

 

IV. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ Z ORGANIZATOREM. 

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się z Wykonawcami w formie pisemnej lub pocztą 

elektroniczną. Osoba uprawniona do kontaktu:  Małgorzata Zaborska tel. 41 274 65 

25, 503 464 524, email:  biuro@parkkultury.eu 
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V. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:  

30 dni od daty otwarcia ofert. 

 

VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:  

1. Oferta powinna zawierać informacje i oświadczenia określone w formularzu ofertowym 

stanowiącym załącznik nr 4 do zaproszenia do złożenia oferty. 

2. Do oferty powinny być załączone następujące dokumenty:  

1)  potwierdzające uprawnienia do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisaną na 

ofercie (wypis z właściwego rejestru, pełnomocnictwo, umowa spółki cywilnej, itp) ; 

2) potwierdzające wymagane doświadczenie tj. przedstawią referencje potwierdzające 

należyte wykonanie zamówienia na obsługę gastronomiczną imprezy o min. 2000 

uczestników, wykonaną w okresie sześć lat przed terminem składania ofert. 

3. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie i opatrzona napisem: „NIE 

OTWIERAĆ - OFERTA NA OBSŁUGĘ GASTRONOMICZNĄ” lub wysłana pocztą 

elektroniczną na biuro@parkkultury.eu 

 

VII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT: 

Oferta powinna być  skutecznie dostarczona w formie pisemnej lub dokumentowej na adres: 

PARK KULTURY W STARACHOWICACH, ul. Radomska 21, 27-200 Starachowice lub 

pocztą elektroniczną na adres: biuro@parkkultury.eu do 05.08.2022 r. do godziny: 

10.00 

(termin fizycznego dostarczenia oferty w formie pisemnej do budynku Parku Kultury). 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w terminie 05.08.2022r. o godzinie: 

11.00. 

 

VIII. KRYTERIA OCENY OFERT 

1. Kwota zaoferowana za najem terenu i wyłączność na świadczenie usług 

gastronomicznych – waga 100 % 

 

IX. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 

WYBORZE OFERTY.  

1. Organizator oczekuje, że Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako 

najkorzystniejsza podpisze umowę zgodną z treścią Istotnych postanowień umowy 

(załącznik nr 3), w terminie 4 dni od daty zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej 

oferty. 

 

X. INNE INFORMACJE 

1. Organizator w trakcie prowadzenia procedury wyboru wykonawcy może wprowadzać 

zmiany do niniejszego zaproszenia. 
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2. Organizator może unieważnić postępowanie na każdym etapie bez podania przyczyny. 

3. Organizator dopuszcza przeprowadzenie negocjacji z Wykonawcą, którego oferta 

zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. 

Załączniki: 
1. Opis przedmiotu zamówienia 
2. Program Imprezy 

3. Istotnie postanowienia umowy 

4. Formularz ofertowy 
5. ZARZĄDZENIE Nr 324/2019 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 5.07.2019 r. w sprawie: przyjęcia zasad 

używania przedmiotów i opakowań jednorazowego użytku wykonanych z tworzyw sztucznych w Urzędzie 
Miejskim w Starachowicach i w jednostkach podległych. 

….…………………………………………… 
Data i podpis kierownika Organizatora 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 –OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

na obsługę gastronomiczną 

„Dni Starachowic” 

 

Organizator udostępnia Wykonawcy teren oznaczonego na załączonej mapce kolorem 

niebieskim jako „teren gastro”,„stoiska handlowe” w najem w celu zapewnienia kompleksowej 

obsługi gastronomicznej Imprezy 

 

Elementy składowe zamówienia:  

I. Miejsce Imprezy: Wydzielony teren rekreacyjny MOSIR Starachowice (zgodnie z załączoną 

mapką), adres: ulica Szkolna 14 , 27-200 Starachowice  

II. Termin Imprezy: 20.08.2022 r. od godz. 13.00 - 23.00 - 21.08.2022 r. od godz.: 9:00. - 23.00. 

III. Ustawianie/instalacja stoisk, urządzeń, sprzętu, namiotów itd. może odbywać się od 

godziny 7:00 20.08.2022 r. do godziny: 12.30 20.08.2022 r. Obowiązuje bezwzględny 

nakaz wyprowadzenia wszelkich pojazdów transportowych z terenu Imprezy do godziny 

12.30 

IV. Świadczenie usługi będzie odbywać się od godz.: 20.08.2022r. od godz. 13.00 - 23.00 - 

21.08.2022 r. od godz.: 10:00 - do końca Imprezy. Sprzedaż piwa prowadzona będzie do 

godz. 23.00.  

V. Organizator przyznaje wyłączność świadczenia usług gastronomicznych na Imprezie z 

wyjątkiem sprzedaży prowadzonej na stoiskach promocyjnych i charytatywnych. 

(Jednocześnie informujemy, że Park Kultury będzie rozdawał popcorn oraz watę cukrową 

dla pracowników MAN.) 

VI. „Stoiska handlowe” Wykonawca zobowiązany jest zapewnić stoiska oferujące sprzedaż 

artykułów spożywczych typu wata cukrowa, prażona kukurydza, pamiątek, zabawek, 

gadżetów, wyrobów sztuki ludowej itp. Stoiska Teren ten może być przedmiotem 

podnajmu. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za podmioty którym podnajmuje 

teren oraz zobowiązany jest do zapewnienia przestrzegania przez te podmioty warunków 

niniejszego zamówienia. 

VII. „Strefa gastro” – dostępna dla wszystkich uczestników Imprezy. Wykonawca zobowiązany  

jest zapewnić: 

1) Sprzedaż piwa do 3,5% zawartości alkoholu, cena sugerowana 6 złotych brutto za 0,4 

litra (min. 12 nalewaków szybkolejących). 

2) Sprzedaż napojów chłodzących bezalkoholowych, potraw z grilla – szaszłyki, kiełbaski, 

steki, sałatki itp., napojów gorących – kawa, herbata, czekolada zdrowe przekąski itp. 

3) Przekazanie Organizatorowi 150 sztuk kuponów żywnościowych do dyspozycji 

Organizatora w asortymencie: kiełbasa z grilla 150 gr, sałatki, chleb, przyprawy bez 

ograniczeń. 

4) Zadaszoną wiatę o wymiarach 15mbx10mb wraz z jej dostawą, montażem i 

demontażem. 
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5) Stabilne i bezpieczne ławo - stoły w pod wiatą na min. 300 osób. 

6) Przygotowanie i sprzedaż potraw z grilla (kiełbaski, szaszłyki, kebab, sałatki itp.) 

7) Niezbędne naczynia, sztućce, grille, lodówki itp. naczynia (talerze, kubki, pojemniki na 

żywność itp.), sztućce i opakowania jednorazowego użytku powinny być 

biodegradowalne. 

8) Estetyczne bary. 

9) Kulturalną i profesjonalną obsługę posiadającą:  

a) aktualne orzeczenia lekarskie stwierdzające brak przeciwskazań do pracy na 

określonych stanowiskach; 

b) aktualne pracownicze książeczki zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych; 

c) przeszkolenie z zakresu: BHP, zagadnień ppoż., zasad utrzymania czystości w 

pomieszczeniach kuchennych, stosowania środków ochrony osobistej, higieny rąk. 

 

VIII. Pozostałe obowiązki Wykonawcy:  

1. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania w Urzędzie Miasta Starachowice odrębnego 

zezwolenia na jednorazową sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w 

wymaganych ustawą terminach, a koszty uzyskania zezwolenia i wszelkich wymaganych 

prawem, niezbędnych dokumentów pozostają po stronie Wykonawcy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest posiadać aktualne wymagane prawem pozwolenia na 

prowadzenie swojej działalności oraz niezbędną wiedzę, doświadczenie i potencjał 

techniczny, a także dysponować osobami zdolnymi do wykonania zadań, o których 

mowa w zaproszeniu do złożenia oferty, posiadającymi wszelkie wymagane prawem 

uprawnienia, zezwolenia oraz badania. 

3. Wykonawca w pełni odpowiada prawnie za stan sanitarny, świeżość towarów oraz ich 

jakość a także zapewnia brak wszelkich zagrożeń epidemiologicznych. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących przepisów dot. 

wprowadzania do obrotu handlowego towarów odpowiednio oznakowanych, 

posługiwania się narzędziami pomiarowymi legalizowanymi. 

5. Wykonawca jest zobowiązany na min. 3 dni przed imprezą skontaktować się z 

elektrykiem Organizatora. Organizator może zapewnić Wykonawcy dostęp do źródła 

energii elektrycznej dla małych mocy przyłączeniowych (zabezpieczenie 63A) i wody. 

Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie atestowane okablowanie od miejsca 

poboru energii elektrycznej odpowiadające wymogom BHP i warunkom techniczno – 

elektrycznym. Miejsca poboru energii elektrycznej wskaże zamawiajacy Imprezy. 

6.  Wykonawca jest zobowiązany do przybycia na spotkanie organizacyjne  (wizję lokalną) 

z  Organizatorem minimum 3 dni przed datą imprezy. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do rozstawienia stoisk zgodnie z wytycznymi 

Organizatora.  

8. Wykonawca zobowiązany jest do wpłaty kwoty zaoferowanej za najem i wyłączność na 

usługi gastronomiczne w terminie do 7 dni przed datą Imprezy. 
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9. Wyłączenie na żądanie Organizatora efektów dźwiękowych i wizualnych generowanych 

przez stanowiska sprzedaży. 

10. Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie zgodnie z zaleceniami zawartymi w 

§ 2 ust. 1  zarządzenia nr 324/2019 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 5.07.2019 r. 

w sprawie: przyjęcia zasad używania przedmiotów i opakowań jednorazowego użytku 

wykonanych z tworzyw sztucznych w Urzędzie Miejskim w Starachowicach i w 

jednostkach podległych. Zarządzenie stanowi załącznik nr 5 do zaproszenia do złożenia 

oferty. 

IX. Plan Imprezy.  



 

str. 7 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 – PROGRAM IMPREZY 

„Dni Starachowic” 

 

Impreza odbędzie się w Starachowicach - Plac Rekreacyjny  na terenie  rekreacyjnym MOSIR ul. 

Szkolna 14  w Starachowicach.  

 

20 sierpnia 2022 

1. Od 10.00 gotowość sceny 

2. Ok 13.00 próby OSTR SMOLASTY 

3. 16.00 Oficjalne rozpoczęcie Dni Starachowic 

4. Od 16.00 –do zakończenia imprezy Strefa Gastronomiczna  

5. Od 16.00 - do zakończenia imprezy Strefa Wystawiennicza  

6. 16.00-18.00 Prezentacje lokalnych zespołów hip-hopowych  

7. 19.00 Koncert SMOLASTY 

8. 20.30 Koncert OSTR 

9. Ok.22.00 Zakończenie pierwszego dnia 

 

21 sierpnia 2022 

1.  Od 9.00 do 14.00 – X MANia biegania  

2. Od 10.00 Strefa zabaw dla dzieci konkursy, warsztaty artystyczne i kreatywne, wata cukrowa, 

popcorn    

3. Od 10.00 –do zakończenia imprezy Strefa Gastronomiczna  

4. Próba MEZO 

5. Próba KAYAH do 16.00 

6. 16.00 Prezentacje artystyczne zespołów lokalnych,  konkursy z nagrodami  

7. 18.30 -19.45 MEZO i Ewa Jach 

8. 20.30 KAYAH 

9. Ok.22.00 Zakończenie imprezy 
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ZAŁĄCZNIK NR 3 - ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 

Umowa nr ………………………… 

 

Zawarta dnia ................................... Starachowicach, pomiędzy 

zwany dalej Zamawiającym a 

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

zwany dalej Wykonawcą 

 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest: OBSŁUGA GASTRONOMICZNA „Dni Starachowic 2022”, które 

odbędą się w dniach 20-21.08.2022 r. na terenie rekreacyjnym MOSIR Starachowice, przy ul. 

Szkolnej 14 w Starachowicach – (dalej „Impreza”) 

2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawiera załącznik do umowy „Zaproszenie do złożenia 

oferty nr PK.260.12.2022 

 

§ 2 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada aktualne pozwolenie na prowadzenie swojej działalności oraz 

uzyska inne wymagane prawem pozwolenia i zaświadczenia. 

2. Wykonawca oświadcza, że posiada aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za 

szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. 

3. Wykonawca oświadcza, iż wszystkie urządzenia wykorzystane do wykonania przedmiotu 

zamówienia posiadają aktualne wymagane przepisami prawa atesty, certyfikaty i dopuszczenia. 

4.  Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów i zasad ochrony 

przeciwporażeniowej, przeciwpożarowej i przepisów BHP obowiązujących na terenie. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o 

bezpieczeństwie imprez masowych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2171 z późn. zm.) 

6. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia przestrzegania ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o 

bezpieczeństwie żywności i żywienia (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 2021 z późn. Zm.) 

7. Wszystkie artykuły spożywcze winny być sprzedawane/podawane w opakowaniach 

jednorazowych, a dania podawane w biodegradowalnych naczyniach jednorazowego użytku. 

Zabrania się używania plastikowych torebek, kubków, opakowań i sztućców. 

8. Wykonawca jest obowiązany do prawidłowego zabezpieczenia obszaru zajętego przez swoje 

stanowiska i stanowiska podwykonawców. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do powstrzymania się wszelkich działań mogących narazić 

Zamawiającego  na utratę renomy, dobrego imienia lub zaufania publicznego. 

10. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku lub w związku z 

realizacją Umowy poniesione przez Zamawiającego lub osoby trzecie, w tym w szczególności za 

szkody na zdrowiu lub życiu.  
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11. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania swoich pracowników, 

podwykonawców oraz osób trzecich, którymi będzie się posługiwał przy realizacji Umowy  i 

zobowiązany jest zapewnić przestrzeganie przez nich wszystkich warunków Umowy. 

12. Wykonawca zobowiąże swoich pracowników, podwykonawców oraz osoby trzecie, którymi będzie 

się posługiwał przy realizacji Umowy do wykonywania wszelkich obowiązków wynikających z 

Umowy, a powiązanych z zakresem wykonywanych przez nich zadań. 

13. Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych 

wypadków dotyczące pracowników, podwykonawców i osób trzecich, powstałe w związku z 

realizacją Umowy. 

14. Przed terminem rozpoczęcia Imprezy Wykonawca dostarczy kserokopię ubezpieczenia od 

odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością 

gospodarczą; 

15. Zabrania się handlowania podrobionymi produktami. 

16. Zabrania się umieszczania na stoiskach jakichkolwiek reklam, z wyjątkiem oznaczenia Wystawcy. 

 

§ 3 

1. Zamawiający nie podnosi odpowiedzialności za szkody w mieniu, zdrowiu lub życiu. Wykonawcy, 

jego podwykonawców oraz osób, którymi Wykonawca się posługuje przy wykonaniu umowy 

wyrządzonych w szczególności przez: 

1) uczestników Imprezy 

2) siły natury (wichury, burze, huragany, gradobicie itp.) 

2. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za częściowy lub całkowity zakaz handlu w trakcie 

trwania Imprezy i inne utrudnienia, jeśli wynika to z decyzji służb porządkowych (ochrona Imprezy, 

Policja, Straż Miejska, Straż Pożarna itp.) władz gminy Starachowice lub bezwzględnie 

obowiązujących przepisów prawa. 

3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie lub przerwanie Imprezy z przyczyn od 

niego niezależnych bez konieczności naprawienia przez Zamawiającego szkód jakie poniósł 

Wykonawca w związku z powyższym. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakazania sprzedaży towarów na Imprezie, które uzna za 

niebezpieczne, nieekologiczne lub które swą treścią lub wyglądem są sprzeczne z prawem, 

zasadami współżycia społecznego, moralnością publiczną, bez ponoszenia jakiejkolwiek 

odpowiedzialności z tego tytułu. 

 

§ 4 

1. Wykonawca uiści na rzecz Zamawiającego kwotę brutto ……………..  (słownie: ………….. 

………… złotych) tytułem udostępnienia terenu oraz opłaty za wyłączność na świadczenie usług 

gastronomicznych w trakcie Imprezy. 

2. Kwota, o której mowa w ustępie poprzedzającym płatna będzie przelewem, na rachunek 

bankowy Zamawiającego 34 1050 1432 1000 0005 0040 4033 w terminie do 12.08.2022 r. 
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§ 5 

1. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej  w przypadku: 

1) nie przystąpienia do realizacji umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - kara 

umowna w wysokości 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych);  

2) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn obciążających Wykonawcę w 

terminie do 14 dni przed datą rozpoczęcia Imprezy – kara umowna w wysokości 50% opłaty 

określonej w § 4 ust. 1; 

3) odstąpienia przez Zamawiającego z przyczyn obciążających Wykonawcę w terminie równym 

lub krótszym niż 14 dni przed datą rozpoczęcia Imprezy – kara umowna w wysokości 100% 

opłaty określonej w § 4 ust. 1. 

4) odstąpienia przez Wykonawcę od umowy  z przyczyn leżących po jego stronie, w terminie do 

14 dni przed datą rozpoczęcia Imprezy, kara umowna w wysokości 50%  opłaty określonej w § 

4 ust. 1; 

5) odstąpienia przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie, w terminie równym lub 

krótszym niż 14 dni przed datą rozpoczęcia Imprezy – kara umowna w wysokości 100%  

opłaty określonej w § 4 ust. 1. 

6) niedostarczenia zezwolenia uprawniającego do sprzedaży, podawania i spożycia napojów 

alkoholowych w terminie do 14 dni przed terminem rozpoczęcia Imprezy,  Wykonawca zapłaci 

karę umowną w wysokości 3000,00 zł (słownie: trzy tysiące), 

7) niezapewnienia zadaszonych wiat zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w 

zaproszeniu do złożenia oferty Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 4000,00 zł 

(słownie: cztery tysiące złotych). 

8) niezapewnienia stolików i ławek zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w 

zaproszeniu do złożenia oferty Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 3000,00 zł 

(słownie: trzy tysiące), 

9) niezapewnieniu dystrybucji piwa o zawartości alkoholu w przedziale od 3,0  do 3,5 % - kara 

umowna w wysokości 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych), 

10) sprzedaży w trakcie Imprezy napojów o zawartości alkoholu powyżej 3,5 %, - kara umowna w 

wysokości  15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych), 

11) nie wykonania lub nienależytego wykonania, któregokolwiek z postanowień umowy w tym 

opisu przedmiotu zamówienia – 5%  opłaty określonej w § 4 ust. 1, za każde niewykonanie lub 

nienależyte wykonanie któregokolwiek z postanowień umowy. 

2. Karę, o której mowa w ust. 1, Wykonawca zapłaci na wskazany przez Zamawiającego rachunek 

bankowy przelewem, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia mu przez 

Zamawiającego żądania zapłaty kary umownej. 

3. Zamawiający upoważniony jest do domagania się odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli 

poniesiona szkoda przekracza kary umowne. 
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§ 6 

Dla zabezpieczenia zapłaty należności, o której mowa w § 4 ust. 1 oraz kar umownych 

Zamawiającemu przysługuje prawo zastawu na rzeczach ruchomych Wykonawcy wniesionych na 

wynajęty teren. 

§ 7 

Wykonawca nie może przenieść praw wynikających z niniejszej umowy bez uzyskania pisemnej 

zgody Zamawiającego. 

§ 8 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie istotnej zmiany okoliczności powodujących, że 

wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w 

chwili zawarcia umowy. 

2. Zamawiający może również odstąpić od umowy w przypadku rażącego naruszenia przez 

Wykonawcę postanowień niniejszej umowy w tym w szczególności w następujących sytuacjach: 

1) niedostarczenia w oznaczonym terminie zezwolenia uprawniającego do sprzedaży, 

podawania i spożywania napojów alkoholowych, 

2) niezapewnienia zadaszonych wiat lub niezapewnienia stolików i ławek pod wiaty zgodnie z 

opisem przedmiotu zamówienia zawartym w zaproszeniu do złożenia oferty, 

3) niezapewnieniu dystrybucji piwa o zawartości alkoholu w przedziale od 3,0  do 3,5 % 

4) sprzedaży w trakcie Imprezy napojów o zawartości alkoholu powyżej 3,5 %, 

5) naruszenia ustaleń w zakresie sprzedaży i wydawania posiłków, 

6) stwierdzenia przez Zamawiającego lub Sanepid rażących uchybień w zakresie warunków 

przygotowania i wydawania posiłków, 

7) nie uregulowania w terminie opłaty określonej w § 4 ust. 1. 

8) naruszenia zobowiązania zastosowania produktów ekologicznych i biodegradowalnych. 

3. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje w terminie 15 dni od dnia stwierdzenia przez 

Zamawiającego wystąpienia rażącego naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszej 

umowy. 

§ 9 

W sprawach nie unormowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego 

 

§ 10 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane pod rygorem bezskuteczności jedynie w 

formie pisemnego aneksu, z podpisami upoważnionych przedstawicieli obu stron. 

§ 11 

Do rozstrzygania sporów wynikłych na tle wykonania umowy właściwy jest Sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

§ 12 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze 

stron 

ZAMAWIAJĄCY                                                                                        WYKONAWCA 
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ZAŁĄCZNIK NR 4 – FORMULARZ OFERTOWY 

O F E R T A 
 

Nazwa Wykonawcy:........................................................................................................ 
Adres /siedziba/: ................................................................................................................. 
NIP:................................ REGON:............................... KRS ………………………..……………. 
Imię i nazwisko przedstawiciela/i wykonawcy 
......................................      .........................................     ............................................. 
Tel:.............................. Strona  internetowa:............................ e-mail:................................. 

 
Nawiązując do Zaproszenia do złożenia oferty nr PK.260.12.2022 z dnia 29.07.2022.r. oferujemy 
wykonanie zamówienia pn. 

„Obsługa gastronomiczna imprezy masowej pn.: 
„Dnia Starachowic 2022” 

 
zgodnie z poniższą wyceną obejmującą wszystkie elementy składowe zamówienia: 
I.  Za najem terenu i wyłączność na świadczenie usług gastronomicznych na Imprezie Wykonawca oferuje 

Organizatorowi kwotę: ……………………………………. zł brutto (słownie:……………………………………….……). 
 
Oświadczam/y, że: 
1. Zapoznaliśmy się z treścią zaproszenia do złożenia oferty nr PK.260.12.2022 i otrzymaliśmy wszystkie  

informacje niezbędne do przygotowania oferty.  
2. Zapoznaliśmy się z warunkami posadowienia miejsc wskazanych na wykonanie w/w usług i nie  zgłaszam/y 

w tej kwestii, żadnych uwag. 
3. Zrealizujemy zamówienie zgodnie z treścią zaproszenia do złożenia oferty. 
4. Spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w pkt III zaproszenia do złożenia oferty. 
5. Do realizacji przedmiotu zamówienia użyję/my materiałów, konstrukcji, sprzętu i urządzeń spełniających 

normy techniczne oraz posiadających wszelkie wymagane prawem atesty, certyfikaty i dopuszczenia. 
Zobowiązuję/my się przedstawić w/w dokumenty, na każde żądanie Organizatora, niezwłocznie po 
otrzymaniu takiego żądania, co najmniej w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem. 

6. Do realizacji przedmiotu zamówienia zatrudnione będą osoby posiadające książeczki zdrowia dla celów 
sanitarno – epidemiologicznych oraz aktualne badania lekarskie, badania sanitarno – epidemiologiczne, 
przeszkolenie z zakresu higieny żywności, BHP i PPOŻ potwierdzone stosownymi dokumentami. 
Zobowiązuję/my się przedstawić dokumenty potwierdzające spełnianie w/w wymagań, na każde żądanie 
Organizatora, niezwłocznie po otrzymaniu takiego żądania, co najmniej w formie kopii potwierdzonych za 
zgodność z oryginałem. 

7. Informujemy, że będziemy/nie będziemy  potrzebowali podłączenia do źródła energii elektrycznej. 
Maksymalny pobór mocy użytkowanego przez nas sprzętu wyniesie ……………………. Niezbędna ilość 
przyłączy trójfazowych ………………….. , jednofazowych ………………………. 

8. Osobą do kontaktu w sprawie poboru energii elektrycznej jest ……………………………………., telefon 
……………………………………………., e-mail ………………………………………………………….. . 

 
 
 
 

                .............................dnia.............................                           ................................................................. 
                    (miejscowość)                   (data)                                                                             (podpis wykonawcy) 

 


