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ZAPYTANItr oFERTowE NR

4lŻ022 z dnia: 06.04.2022r.

Dotyczy: zamówienia w trybie zapytania ofertowego o koszty prawa wyłącznej, kompleksowej obsługi
gastronomicznej wraz ze sprzedażą piwa na imprezie masowej: DniŁap 20ŻŻ.

Zamawiający:
Dom Kultrrn'rt Łapach
ul. Głórvna 8

l8-l00 Łap1'

NIP: 96ó0573936
Przedmiot zamówienia

Przedrrriotem zapytarria ofeftorvego jest usługa polegająca na kompleksowej obsłudze gastronomic7pej u:ray
ze sprzedużq piwa podczus imprezv masolłej Dni Łup 2022.

Po stronie Wykonawcy leży:
1' Sprzedaz napojorv alkolrolorwclr do 4.5% orazpilvarv kubkach p1astikolv1''clr. prz-ł'cZYl11 w prz1'padktr
sprzediuży,'

alkolrolu na terenie będąc1'm tcrenelrl imprezr' masorvej rv rozunrieniu ustanw z dnia 20 nrarca

ŻO09 r' o bezpieczeristrvie inrprez masorvYclr sprzeduŻ obejrnorvać będzie napoje alkoholorvo o zarvartości

alkolrolu do 35% rv kubkaclr plastikorv-vclr (po uprzedninr uzy5|aniu przez W-vkorrałvcę zezrrolęnia od
Burrrristrza Łap):

2.

rv-vposażetria ogródkóiv gastronomiczn-v-clr

w

minimum 1 stoisko gastrononricznę. o zróznicorvanr.m

asortYmencie m. in.:

r
t
.
.

3.

potraw}' z grilla (kiełbaski. karkórvka. szaszłvki. steki. itp.)

zestarvl'obiadorve.salatki"
cieple napoje, napoje bezalkoholorvenapoje alkoholorłe, o któryclr mowa

15

pkt l) porvy'zej.

rv-v-posłżenia ogrodkorv gastrononriczn-vch rv łalv-v. larvki. parasole.

namioh oraz nalervaki

t1'pu roll

-

bar rr ilościna trię mnie.j niz:

.
r

miejsca siedzące dla 400 osób.
rv t-vm 20 parasoli. 40 larv. 80 łartek oraz 6 nalervakóls t1'prr roll-bar.
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Po stronie organizatora leży:
Sto,sowne zezw,olenie tla orgunizacjg itnprezy rekreacy;ftlo-ku'lturcłlnej' zgrldnie z obowiqzłjqc)lłni v; fej mierze
akl uą l nyn i pł"ze1>isa m i.

,/
'/
'/
'/

Ubezpieczenieimprezy.

Zabezpieczenie sltźb ochroniar,ckich, StraŻy Pożctrne.i' Ptlgotowia lłatunkowegO 0r0Z Policii.
Zapewnienie stale1 obecności ponocnicze.l ebipy technicznej, elektryka tlraz o,sobj, odpowiedzialne'l za

organizacię.
Infrc.rtrukturę technicznq oroz komłłnalnq, v: tyftl dotyczqcq zasilania

Czas wykonania zamówienia

]

energe|.1:g2ąęg11.

2.()6.2022r, gorowa,śc do świadczenia obsłzłgi gtt,stronołnicznej w gcldz. l40a

2 300.

Miejsce wykonania zamówienia'. ł'ap1,, Stadion Mielsh. ul. Le,śnikow.ska'
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
ł Cena
. Dotychczasou,ą wspoł'praccl
o Rekomendacje (skan1kopia dołqczona do wniosklł)

oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania ofertowego.
oferta powinna być:

'/
'/
,/

opatrzoila pieczqtkq
^firmowq.
Zaw-ierac adres hłb siedzibę ą/brenta, nlłmer tele.lbnu' młmer NIP.
podpi,sana c4)te|nie przez Ąl|ęgncłę2ę

Dodatkowe informacje.
Dodatkowych iłtforruacji udziela Pani Dorotcl Nysztor Zastępca Dyrehor Domu Kłltury v, Ł'apach,
podntłmereru tełe.fcllttt:5]3-631-088, odportiedzialklł tlopiqtkuy, godz.)B:a0 - 16:00'
Miejsce oraz termin składania ofert.
wrta pow-inna b),c przesłancłza pośrednictwen: pocz\) elektronicznei na adre,s: sekretariąt@)dklapy.pl,
poczt1l, ktłriero lub tez dostarczona o,sobi,ście na adre,s:
]. Don Kulnłry w Łcpach, tłl. Gł(lwna B: do dnicł 13.04.2022r..
2' OJbrty złoŻone po terminie nie będq rozpałrwane'
3, ()ferent nzoze przecłtłpł.v*-em terłnintt składania olbrł zmienić lub lłyco/ilc swoiq o.lbrtę.
Inform

o

acj e d

otyczące wyboru

w'y|16y2c na.lkorzystniejsze.i

n

ajkorzystniej szej oferty.

oferty Zanawiajqc1: ząwiadoni ofbrentow tełe.fbnicznie lub łnł':ilowo,

Postanowienia końcowe.

Zancu,iajqql nje przewidtł.le z*_rotlł kosztów tłdziahłw po,stępo*-anitł, w,szelkie koszl1l zwiqzctne z
p rze d ni ot en za mów i e n ia pono si Ą,kona *- ca

,/ Ql'ert"v niekrlmpletne będq odrzłłcone'
'/ Ofer\: złożonepo terminie nie będq rozpatryw11y1g.
/ Otrzymanie od W1llęanlwgy a.ferry nie powoduje zadn1:gĄ zobowiqzan wobec stron.
{ Po wyborze Ąll16ąCł|+'ql' Ząnawicłiqcy podejmie dyskusję w celrł uzgodnień szczego,lowjlch
realizaci i załnów ienią.
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do zapytania ofertowego nr 4l2aŻ2 z dnia 06.04.Ż022r.

(pieczęc adresowa Wykonawcy)

REGON:...
tel.:.....
fax:

..

adres e

- mail.
OFERTA DLA DOMU KULTURY w ŁAPACH

Koszty prawa wyłącznej, kompleksowej obsługi gastronomicznej wrłz ze sprzedażą piwa
podczas imprezy masowej DNI ŁAP 2022

l. oferujemy wykonanie przedmiotu zamowieniaza kwotę:

Netto:

.

... ... Zł

/słownie netto/

VAT:

.

...... zł

/słownie VAT/

Brutto:

..'... Zł

/słownie brutto/.

l. Przyjmujemy do realizacji postawione przezzamawiającego, w zapytaniu ofertowym" warunki.

2' oŚwiadczam, Że zapoznzrłem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do

niego

zastrzeŻeh.
3. oświadczamy, żeftrma jest płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym

NIP

..

(Data" podpis osoby upowaznionej)

Dom KulturywŁapach, ul. Główna 8, 18-100Łapy, NlP: 966-05-73-936, REGoN: 000645553
DyreKor: WiKoria Wnorowska, w.wnorowska@dklapy. pl
Sekretariat. tel. 85 715 23 00, sekretariat@dklapy pl

facebook.com/dklapypl
www.dklapy pl
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Kultutf
rnr ł-apacltInformacja Administratora w związku z przetwarzaniem danych osobowych _ zgodnie z art.
13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dniaŻ7
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzRniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepĘwu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/461Wft (zwanego dalej RODO)

1'

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Kultury w Łapach, reprezentowany
przez Dyrektora, ul. Główna 8, 18-100 Łapy, tel. 85 7l5 23 00, fax: 85 875 18 54" email:
sekretari at@dkl apy. pl, www. dkl apy.pl/kontakt/.
2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony Danych, z którym w Sprawach związanych z
przetwarzaniem danych osobowych, mozna się kontaktowac za pomocą poczty elektronicznej
pod adresem: iod@dklapy.pl.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z udziałem w konkursie, na podstawie
wyrazonej zgady tj. art 6 ust. 1 lit. a RoDo, którą moze PaniPan w kaŹdej chwili wycofaó.
4. Dane osobowe mogą byc ujawnione osobom upowaznionym przez administratora, obsłudze
prawnej i informatycznej oraz innym osobom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres wyŻes wymienionego celu oraz wynikąący z
przepi sów prawa dotyczących archiwizacj i'
6. Przysługuje PanilPanu prawo: dostępu do treści swoich danych" sprostowania danych" usunięcia
dany ch oraz ograni czeni a pr zetw ar zani a d any ch.
7. Zgoda może zostac wycofana w kazdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodnośćz
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawte zgody przedjej wycofaniem.
8. Podanie danych jest dobrowolne i nie jest PanilPanzobowięana}y do ich podania. Konsekwencją
nie podania danych osobowych będzie brak mozliwości wzięciaudziału w konkursie.
9. Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące
przepisy w tym zakresie, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego - Prezesa Urzędu ochrony Danych osobowych.
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzysĘwane do zautomatyzowanego podejmowania
decyzji ani profilowania' o ktorym mov/a w art' 22 rozporządzenia.

(Data" podpis osoby upowaznionej)

Dom Kultury w Łapach, ul GłÓwna 8, 18-100 Łapy' NlP: 966-05-73-936, REGoN. 000645553

w.wnorowska@dklapy.pl
pl

DyreKor. wiKoria wnorowska,
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