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ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, zaprasza do złożenia oferty na: 

,,Prowadzenie obsługi gastronomicznej Ośrodka Rekreacyjno – Narciarskiego  

w Siedleszczanach w sezonie 2017/2018”. 

 

I. Dane Zamawiającego. 

Gmina Baranów Sandomierski 

Adres: ul. Gen. Leopolda Okulickiego 1, 39-450 Baranów Sandomierski 

Tel. (15)  811 85 81  

Fax: (15) 811 85 82 

Adres strony internetowej: www.baranowsanodmierski.pl;  

e-mail: zp@baranowsandomierski.pl 

Czas pracy Urzędu: pn. - pt. w godz. 7 30 – 15 30 

 

II. Opis przedmiotu zamówienia. 

1. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie obsługi gastronomicznej Ośrodka 

Rekreacyjno – Narciarskiego w Siedleszczanach w sezonie 2017/2018, zwanego dalej 

Ośrodkiem. 

2. Przedmiot zamówienia obejmuje: 

a) uzyskanie wszelkich niezbędnych zezwoleń na prowadzenie działalności 

gastronomicznej na terenie Ośrodka, 

b) przystosowanie oraz wyposażenie pomieszczeń budynku Ośrodka, w niezbędne 

urządzenia (stoły, ławki itp.), 

c) Zamawiający dopuszcza prowadzenie działalności na terenie wokół budynku, o ile 

przepisy prawa zezwalają, z zastrzeżeniem iż działalność w zakresie gastronomii nie 

może zakłócać prawidłowego funkcjonowania Ośrodka, 

3. Koszty ochrony obiektu, energii elektrycznej, wody, odprowadzania ścieków, 

wywozu odpadów komunalnych. Zamawiający obciąży Wykonawcę z tytułu opłat za 

udostępnienia mediów, odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów komunalnych                 

w stawce ryczałtowej brutto w wysokości 25 zł/dzień. Kwota ta zostanie doliczona do 

zaoferowanego czynszu. 

http://www.baranowsanodmierski.pl/
mailto:zp@baranowsandomierski.pl


4. Przed podpisaniem umowy na wykonanie przedmiotu umowy, Wykonawca 

zobowiązany jest pisemnie uzgodnić zasady korzystania z obiektu  

i odpowiedzialności z podmiotem świadczącym usługę ochrony Ośrodka, chyba że 

sam zobowiąże się do pełnienia takiej ochrony w sposób uzgodniony  

z Zamawiającym. 

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu szkody jakiej mogą doznać osoby                 

w związku z prowadzona działalnością Wykonawcy na terenie Ośrodka. 

6. Zamawiający nie gwarantuje uruchomienia ośrodka w sezonie zimowym 

2017/2018 przy niesprzyjających warunkach pogodowych. Wszelkie koszty 

poniesione przez Wykonawcę z tytułu przygotowania obsługi gastronomicznej 

zostają po stronie Wykonawcy i Wykonawca nie może żądać z tego tytułu 

pokrycia tych kosztów od Zamawiającego. 

 

III. Termin realizacji przedmiotu zamówienia. 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia- od daty uruchomienia ośrodka, do dnia 

zamknięcia Ośrodka z powodu warunków atmosferycznych uniemożliwiających 

użytkowanie tras narciarskich.   

 

IV. Opis przygotowania oferty. 

1. Oferta musi obejmować wszelkie koszty związane ze świadczeniem usługi, łącznie 

z kosztami zatrudnienia osób. 

2. Ofertę w formie pisemnej należy umieścić w zamkniętej kopercie opatrzonej 

następującymi napisami: 

Oferta na: ,,Prowadzenie obsługi gastronomicznej Ośrodka Rekreacyjno – 

Narciarskiego w Siedleszczanach w sezonie 2017/2018” 

Nie otwierać przed: 15.11.2017 r. godz. 1015. 

3. Do oferty należy załączyć następujące dokumenty: 

1) wypełniony formularz oferty - wzór załącznik nr 1 do zapytania, 

2) koncepcję planowanej działalności gastronomicznej na terenie Ośrodka, 

zawierającej opis, zakres i graficzne rozmieszczenie stanowisk gastronomicznych 

planowanej działalności. 

3) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru. 

4. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem 

oferty. 

 

V. Miejsce i termin składania/otwarcia ofert. 

1. Ofertę należy złożyć (osobiście lub listownie) w siedzibie Zamawiającego: Urząd 

Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, ul. Gen. L. Okulickiego 1, 39-450 Baranów 

Sandomierski - Sekretariat pok. nr 5, w terminie do 15.11.2017 r. do godziny 1000.  

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.11.2017 r. o godz. 1015. 

3. Oferenci zostaną pisemnie zawiadomieni o wyborze najkorzystniejszej oferty.  

4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

5. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją 

ofertę. 



6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert.  

7. Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu do składania 

ofert. 

 

VI. Kryterium oceny ofert. 

1. Kryterium 1: Cena – 90% 

Sprecyzowanie kryterium oceny ofert: 
Ilość punktów, jaką oferent otrzyma za stopień spełnienia kryterium ceny 
ofertowej: 
Liczba punktów za kryterium cena = (cena brutto najniższa spośród 
badanych ofert / cena brutto badanej oferty) * 100 * waga kryterium. 

 
2. Kryterium 2: Ilość ofertowanych usług gastronomicznych – 10 % 

Sprecyzowanie kryterium oceny ofert: 
Ilość punktów, jaką oferent otrzyma za stopień spełnienia kryterium Ilość 

ofertowanych usług gastronomicznych zostanie przydzielona w następujący 

sposób: 

1) wykazanie 5 dań i napojów – 5 pkt. 

2) wykazanie co najmniej 10 dań i napojów – 10 pkt. 

Przez ilość oferowanych usług gastronomicznych Zamawiający rozumie ilość 
oferowanych gorących dań i napojów. Niewykazanie przez wykonawcę oferowania co 
najmniej 5 usług gastronomicznych spowoduje odrzucenie oferty. 

3. Z najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta, która uzyska największą 

liczbę punktów. 

VII. Osoba uprawniona do kontaktu z wykonawcami. 

Pan Bogusław Urban  tel. (15) 811 85 81 wew. 121 

 

VIII. Postanowienia ogólne. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez 

podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


