
OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA WYNAJEM STANOWISK HANDLOWYCH  
I USŁUGOWYCH ORAZ INNYCH ATRAKCJI  

TOWARZYSZĄCYCH IMPREZIE PLENEROWEJ MASOWEJ  
29-30.08.2020 – DOŻYNKI GMINNE 2020 

 
1211/3/20 

29-30.08.2020 – Dożynki festiwal zespołów ludowych, występy gwiazd - impreza masowa (tj. podlega 
ustawie z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych z późniejszymi zmianami (tj. z dnia 
4 grudnia 2015 r., Dz. U. z 2015 r., poz. 2139). 

 

1. ORGANIZATOR 
Kobierzycki Ośrodek Kultury 
Adres: ul. Ludowa 7, 55-040 Kobierzyce 
Tel.: 0-71/3111-200 wew.21  
e-mail i tel. osoby prowadzącej sprawę: imprezy@kultura-kobierzyce.pl , tel. 669-627-200 , 71/3111-200 
wew.22,  Jacek Schmuland 663-785-000, email: jschmuland@kultura-kobierzyce.pl. 
 

2. ZAKRES OBSŁUGI 
1) Wyłoniony w konkursie Wykonawca wybrany do zawarcia umowy zobowiązany jest do zapewnienia 

obsługi podczas imprezy DOŻYNKI GMINNE na terenie rekreacyjnym, ul. Sportowa 28 w Kobierzycach 
w dniach 29-30 sierpnia 2020 r. w godzinach: 13.00-1.00 (29.08.2020) 12:00-22:00 (30.08.2020), w 
jednym lub w kilku (według wyboru Wykonawcy) zakresach: 

a) strefa zabawowa obejmuje urządzenia zabawowe typu dmuchańce (zamki, zjeżdżalnie), eu-
robungee, wymagany jest własny agregat Wykonawcy. Wszystkie rozstawione urządzenia 
po pierwszym dniu Dożynek muszą zostać zwinięte i złożone jak najbliżej bieżni, ze względu 
na konieczność ochrony nawierzchni murawy. Organizator nie dopuszcza rozstawienia 
urządzeń typu kule wodne i innych niespełniających wyżej wymienionego warunku. Teren 
przeznaczony na strefę zabawową: boisko sportowe na stadionie, ul. Sportowa 28 o wymia-
rach 15 m  x 65 m (lekki sprzęt typu trampoliny i dmuchańce), powinien być w pełni różno-
rodnie zagospodarowany przez Wykonawcę. 

b) gastronomia ciężka (grille, wędzarnie (na miejscu), smażalnie, zupy, dania obiadowe itp.); 
c) gastronomia typu fast food (hamburgery, frytki, zapiekanki, gyros itp.) 
d) gastronomia lekka (lody, gofry, żelki, orzeszki, popcorn, wata, kukurydza gotowana, cukier-

ki, sorbety, sery góralskie, frytka kręcona, lemoniady ze świeżych owoców, itp.); 
e) sprzedaż piwa (nie mniej niż 13 rollbarów piwnych, 2 hale namiotowe o wymiarach 10 m X 

20 m lub o innych wymiarach gwarantujących zadaszenie podanego terenu tj. 400 m2 oraz 
1 hala namiotowa 10 m/20m z podłogą (200 m2), parasole nie mniej niż 30 sztuk, nie mniej 
niż 140 kompletów ławo-stołów piwnych, toalety typu toi toi 20 sztuk standard, 2 sztuki vip 
oraz 2 sztuki dla niepełnosprawnych a także umywalki przenośne - 4 sztuki z zamówionym 
serwisem na dzień 30.08.2020 r. od godz. 7.00-8.00; 

f) sprzedaż artykułów przemysłowych typu balony, zabawki, biżuteria (srebrna, sztuczna), 
okulary przeciwsłoneczne, art. gospodarstwa domowego, kosmetyki, itp.; 

2) Organizator decyduje o rozmieszczeniu poszczególnych stoisk w obrębie terenu rekreacyjnego przy 
ul. Sportowej 28 w Kobierzycach, które na podstawie umowy najmu zostaną udostępnione Wyko-
nawcom na czas przygotowania, obsługi imprezy oraz demontażu stoisk/urządzeń. 

3) Organizator dopuszcza możliwość ustawienia stoiska wyłącznie na wynajętym terenie pod rygorem 
usunięcia z miejsca imprezy. 

4) Organizator dopuszcza zmiany ustawienia stoiska ze względów niezależnych od Organizatora. 
5) Ceny sprzedawanych podczas imprezy produktów oraz usług ustala Wykonawca na własną odpowie-

dzialność i ryzyko. 
6) Asortyment typu: kawa rozpuszczalna, herbata, napoje, woda nie są na wyłączność. 
7) Zakres obowiązków Wykonawcy: 
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a) Wykonawca zobowiązany jest posiadać aktualne pozwolenia na prowadzenie swojej dzia-
łalności oraz niezbędną wiedzę, doświadczenie i potencjał techniczny, a także dysponować 
odpowiednim personelem, który umożliwi prawidłowe wykonanie zadań, o których mowa 
w ogłoszeniu, 

b) dostarczony przez Wykonawcę sprzęt musi być sprawny technicznie i estetyczny (nieznisz-
czony), 

c) Wykonawca zobowiązuje się do obsługi miejsc handlowych w godzinach trwania imprezy 
(dokładna godzina zamknięcia punktów zostanie określona w umowie zawartej pomiędzy 
Organizatorem a wyłonionym Wykonawcą), 

d) Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w ciągłej czystości obszaru objętego wyłączno-
ścią podczas trwania imprezy oraz posprzątanie tego terenu po zakończeniu imprezy, 

e) Wykonawca zobowiązany jest do ustawienia swoich stoisk w sposób zapewniający niebloko-
wanie dróg ewakuacyjnych (wszelkiego typu daszki, parasole, stoliki, krzesełka nie mogą 
utrudniać ewakuacji i przejazdu samochodów służb ratowniczych), oraz zgodnie z wy-
tycznymi Organizatora, 

f) Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swoich stoisk w zakresie przepisów prze-
ciwpożarowych (wyposażyć w gaśnice). 

g) Wykonawca, z którym zawarta zostanie umowa w zakresie gastronomii ciężkiej zobowiąza-
ny jest korzystać z własnego agregatu prądotwórczego.  

8) Zakres obowiązków Organizatora: 
a) Organizator zapewni w trakcie trwania imprezy występy artystyczne na scenie oraz inne 

atrakcje odbywające się na terenie imprezy,  
b) Organizator zapewni profesjonalną ochronę podczas trwania i na terenie imprezy masowej,  
c) Organizator zobowiązuje się do utrzymania czystości na terenie imprezy masowej, z za-

strzeżeniem pkt 2 ppkt 7 lit. d, 
d) Organizator zapewnia dostęp do WC, jak również zapewni ustawienie przenośnych kabin 

WC, 
e) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody w mieniu Wykonawcy, którym Wyko-

nawca się posługuje przy wykonaniu umowy zawartej z Organizatorem wyrządzone przez:  
działania uczestników imprezy, służby ratownicze, przez siły natury (wichury, burze itp.), 

f) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie imprezy z przyczyn od niego nieza-
leżnych (klęski żywiołowe, żałoba narodowa itp.),Organizator decyduje o rozmieszczeniu 
stoisk handlowych. 

 

3. PROCEDURA 
a) Tryb udzielenia zamówienia: 
Konkurs ofert przeprowadzony zostanie w dwóch etapach: 
 
Etap I:  
W etapie I Wykonawcy składają oferty, sporządzone zgodnie z pkt. 4 ogłoszenia.  
 
Etap II: 
W etapie II wybrani Wykonawcy, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty zostaną zaproszeni na spotkanie z 
Organizatorem w celu doprecyzowania i uzupełnienia złożonej oferty oraz warunków umowy. Po przepro-
wadzonych negocjacjach Organizator wyznaczy termin do złożenia oferty ostatecznej, określając sposób jej 
przygotowania. 
 
b) Kryteria oceny ofert:  
Głównym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty będzie zaproponowana cena, jednakże komisja kon-
kursowa weźmie również pod uwagę: 

 doświadczenie Wykonawcy w realizacji podobnych przedsięwzięć,  

 opinie i referencje, 
KRYTERIA: 



 

LP. KRYTERIA PUNKTACJA 

1.  CENA 90% 

2.  DOŚWIADCZENIE POTWIERDZONE RE-
FERENCJAMI 

10% 

Przy ocenie kryterium ceny Organizator weźmie pod uwagę średnią zaoferowaną cenę za 1 m2 sto-
iska/stoisk. 
c) Cena oferty 
Organizator ustala minimalną cenę za obsługę w zakresie stoisk handlowych w kwocie: 

a) 500 zł - za stoisko o wymiarach 3m x 3 m 
b) 1000 zł - za stoisko o wymiarach 3m x 6 m 
c) 250 zł - za stoisko o wymiarach 2m x 2 m 
d) 500 zł - za stoisko o wymiarach 2m x 4 m 
e) 750 zł - za stoisko o wymiarach 2m x 6 m 

Oferty zawierające niższą cenę, niż cena minimalna wskazana powyżej zostaną odrzucone. W przypadku 
wpłynięcia kilku zgłoszeń na jedno stanowisko, umowa zostanie podpisana z kontrahentem, który 
złożył najkorzystniejszą ofertę. 
 
d) Informacje administracyjne: 

 Na zgłoszenia ofert oczekujemy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06.03.2020  r. do godz. 
16:00 

 Ofertę należy złożyć elektronicznie z opisem „Oferta na wynajem stanowisk handlowych i usługo-
wych Dożynki Gminne-Kobierzyce 2020”, adres e-mail: imprezy@kultura-kobierzyce.pl (prosimy o 
upewnienie się czy e-mail dotarł) lub w sekretariacie KOK w Kobierzycach (ul. Ludowa 7 Kobierzy-
ce) również z dopiskiem na kopercie „Oferta na wynajem stanowisk handlowych i usługowych 
Dożynki Gminne-Kobierzyce 2020”. 

 osoba wskazana do kontaktu z oferentami: Joanna Szymkowska, e-mail: imprezy@kultura-
kobierzyce.pl, tel. 669-627-200, i Jacek Schmuland 663-785-000, email: jschmuland@kultura-
kobierzyce.pl, 71/3111-200 wew. 22. 

 Wybór ofert rozpatrzy powołana przez Organizatora komisja. 
e) Termin rozpatrywania ofert: 

 weryfikacja formalna – do dnia 13.03.2020 r. 

 weryfikacja merytoryczna- do dnia 20..03.2020 r. 
f) Informacja o zaproszeniu do II etapu zostanie wysłana do oferentów do dnia 25.03.2020 r. 
g) Informacja z rozstrzygnięcia konkursu zostanie ogłoszona na stronie internetowej KOK i w Biuletynie 

Informacji Publicznej. 
 

4. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY I WYMOGI FORMALNE 
4.1 

a) Oferta musi być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej i opatrzona odręcznym podpi-
sem  

b) Wszelkie poprawki lub zmiany w ofercie muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisujące 
ofertę, 

c) W przypadku składania oferty w formie pisemnej ofertę należy umieścić w trwale zamkniętym, 
nienaruszonym opakowaniu z napisem „Oferta na wynajem stanowisk handlowych i usługowych 
Dożynki Gminne-Kobierzyce 2020” . Wszelkie elementy oferty nieopakowane mogą nie być brane 
pod uwagę podczas otwarcia i oceny, 

d) Dopuszcza się składanie ofert drogą mailową na adres Organizatora, 
e) Wymagania dodatkowe: propozycja zagospodarowania handlowego rekreacyjnego miejsca impre-

zy (np. zdjęcia stoisk), posiadanie referencji lub innych potwierdzających wiarygodności Wykonaw-
cy, 
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f) W przypadku wykupienia przez Wykonawcę wyłączności na handel danym towarem, należy możli-
wie najdokładniej określić rodzaj tego towaru (np. wyłączność na handel lodami nie oznacza wy-
łączności na handel mrożonym napojem lub mrożonym jogurtem lub sorbetem) 

g) Wykonawcy biorący udział w postępowaniu wskazują liczbę i powierzchnię stoisk, określając łączną 
kwotę najmu oraz opisując dokładny zakres prowadzonej działalności w danej lokalizacji, który mu-
si być zgodny z wyznaczonym przez Organizatora zakresem. W przypadku złożenia oferty na obsłu-
gę stoisk w więcej niż jednym zakresie, o których mowa w pkt 2 ppkt 1, Wykonawca zobowiązany 
jest podać w ofercie liczbę i powierzchnię stoisk oraz kwotę najmu osobno dla każdego z tych za-
kresów, wyżej wymienione informacje Wykonawcy wpisują w formularz ofertowy (zał.2) 

 

4.2 Oferta powinna zawierać:  
a) Wykonawcy biorący udział w postępowaniu wskazują liczbę i powierzchnię stoisk, określając łączną 

kwotę najmu oraz opisując dokładny zakres prowadzonej działalności w danej lokalizacji, który mu-
si być zgodny z wyznaczonym przez Organizatora zakresem. W przypadku złożenia oferty na obsłu-
gę stoisk w więcej niż jednym zakresie, o których mowa w pkt 2 ppkt 1, Wykonawca zobowiązany 
jest podać w ofercie liczbę i powierzchnię stoisk oraz kwotę najmu osobno dla każdego z tych za-
kresów, wyżej wymienione informacje Wykonawcy wpisują w formularz ofertowy (zał. 2), 

b) wypis z właściwego rejestru lub wydruk z CEiDG, potwierdzający dopuszczenie do obrotu gospo-
darczego w zakresie objętym ofertą, dokument potwierdzający posiadanie aktualnego ubezpiecze-
nia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością go-
spodarczą podczas świadczenia usług objętych ofertą, polisa OC opatrzona podpisem Ubezpieczy-
ciela oraz Wykonawcy, 

c) referencje lub inne dokumenty potwierdzające wiarygodność oraz doświadczenie Wykonawcy w 
organizacji takiego typu imprez, 

d) dokumenty wydane przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną (dot. prowadzenia wszel-
kiej  gastronomii, w tym sprzedaż piwa), 

e) koncesja na sprzedaż napojów alkoholowych do 3,5%  wraz z potwierdzoną opłatą, 
f) wypełniony załącznik nr 4, ze wskazaniem, którymi z artykułami Wykonawca będzie dysponował. 
2) Oferta powinna być złożona w terminie (zgodnie z warunkami określonymi powyżej) i odręcznie 
podpisana. 

 

5. INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM I EKONOMICZNYM,  
a) W przypadku, gdy nie można będzie dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że 

zostały złożone oferty o takiej samej cenie, wówczas Wykonawcy, którzy złożyli oferty zawierające 
takie same ceny zostaną wezwani do złożenia ofert dodatkowych w określonym terminie. Za naj-
korzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów. 

b) Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Organi-
zatora (informacja zostanie przekazana pisemnie lub telefonicznie z co najmniej 2 dniowym wy-
przedzeniem).  

c) W wypadku nieprzystąpienia do zawarcia umowy Organizator może wezwać do zawarcia umowy 
kolejnego Wykonawcę, który zaproponował najwyższą cenę za wyłączność obsługi. 

d) Organizator ma prawo wyboru jednego Wykonawcy, którego oferta obejmuje całość organizacji 
Dożynek Gminnych bądź Wykonawców na każdą część osobno w zależności od wartości poszcze-
gólnych ofert. 

e) Organizator zastrzega sobie możliwość niepodpisania umowy w przypadku niespełniania wymo-
gów dotyczących rozmiaru stoiska (inny wymiar niż podany w pkt 3.c). 

f) Organizator zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyn. 
g) Organizator zastrzega sobie prawo przeprowadzenia naboru dodatkowego. 

 
6. ORGANIZATOR 
a) Organizator nie wyklucza organizacji stoisk innych, niż handlowe (np. sprzedaż rękodzieła ludowe-

go, stoiska reklamowe, kół gospodyń) na podstawie odrębnych umów. 



b) Organizator przewiduje zagospodarowanie części terenu stoiskami z produktami ekologicznymi 
(np. z gospodarstw ekologicznych)-patrz mapka terenu (zał. 5).  

c) Organizator dopuszcza możliwość ustawienia stoisk handlowych o wymiarach 3m x 3m, 3m x 6m,  
2m x 2 m, 2m x 4 m, 2m x 6 m lub ich wielokrotności. Jeżeli Wykonawca chce wynająć więcej niż 1 
stoisko, informację taką należy zamieścić w formularzu ofertowym. 

d) Organizator dopuszcza możliwość ustawienia stoisk z danym asortymentem na wyłączność lub na 
niewyłączność (to ustala oferent w formularzu zgłoszeniowym) 

e) W przypadku wątpliwości co do złożonych ofert, organizator zastrzega sobie możliwość przepro-
wadzenia dodatkowych rozmów/negocjacji w celu wyjaśnienia zapisów w formularzu ofertowym. 

f)  Organizator dopuszcza możliwość zmiany lub wycofania złożonej oferty pod warunkiem, iż 
oświadczenie o zmianie lub wycofaniu oferty wpłynie do Organizatora przed upływem terminu 
składania Ofert. Oświadczenie Wykonawcy musi wskazywać wyraźnie czy Wykonawca zmienia zło-
żoną ofertę (z oznaczeniem zakresu zmian) czy chce ją wycofać. 

g) Organizator nie wyraża zgody na parkowanie samochodów na terenie imprezy. Wszystkie samo-
chody muszą zostać zaparkowane poza terenem imprezy. Organizator wyznaczy godziny w któ-
rych należy ustawić stoiska (podane zostaną w umowie), 

h) Organizator nie dopuszcza uruchamiania głośnej muzyki, która zakłócałaby przebieg imprezy; pod-
czas części oficjalnej imprezy panuje zakaz uruchamiania muzyki (godziny podane zostaną w umo-
wie). 

 

7.  POZOSTAŁE INFORMACJE 
a) Wyłoniony w drodze konkursu Wykonawca wystąpi z wnioskiem i uzyska zezwolenia Wójta Gminy 

Kobierzyce na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych. 
b) Bez zgody wyłonionego Wykonawcy na terenie wskazanym powyżej nikt inny nie ma zgody do 

prowadzenia różnych form gastronomii. 
c) Organizator nie będzie rościł praw finansowych względem innych podmiotów handlowych dopusz-

czonych do obsługi imprezy przez Wykonawcę (dotyczy stoisk gastronomicznych). 
d) Organizator zastrzega, że sprzedaż napojów oraz potraw będzie prowadzona wyłącznie w opakowa-

niach i naczyniach jednorazowych. 
e) Organizator zastrzega, że na terenie imprezy masowej nie będzie możliwe prowadzenie handlu napo-

jami alkoholowymi (ustawa z dnia 20.03.2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych art. 8a, ust. 2). 
Sprzedaż tych napojów będzie możliwa w miejscu wyznaczonym poza terenem organizacji imprezy 
masowej, po uzyskaniu stosownych zezwoleń. 

 

8. PLANOWANY TERMIN ZAWARCIA UMOWY 
Organizator przewiduje zawrzeć umowę z Wykonawcami, którzy złożą najkorzystniejszą ofertę w konkursie 
do dnia 15.04.2020 
 
Integralną część ogłoszenia stanowią załączniki: 
- Załącznik nr 1 - Regulamin imprezy masowej; 
- Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy; 
- Załącznik nr 3 - Wzór umowy; 
- Załącznik nr 4 – Wykaz artykułów; 
- Załącznik nr 5 – Mapa; 
-Załącznik nr 6- Klauzula informacyjna. 
 
  


