Mysiadło, 11.12.2017 r.

Zapytanie ofertowe
Zamawiający: Centrum Sportu w Gminie Lesznowola,
Mysiadło ul. Kwiatowa 28, 05-500 Mysiadło
Zaprasza do składania ofert na obsługę gastronomiczną oraz sprzedaży napojów
na w lodowisku w Lesznowoli.
1. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pt. „Obsługa gastronomiczna oraz sprzedaż
napojów na lodowisku w Lesznowoli”.
2. Opis przedmiotu zamówienia:
 Oferent powinien posiadać w swoim asortymencie:
 Frytki, hot-dogi, hamburgery, zapiekanki, gofry,
 Napoje gorące – kawa, herbata (z wyłączeniem gorącej czekolady) o różnych
pojemnościach,
 Napoje zimne – gazowane i niegazowane,
 Słodycze – chipsy, paluszki, batony, cukierki.
 Oferent zobowiązany jest zapewnić minimum 10 miejsc siedzących przy stołach
z zadaszeniem w postaci parasola bądź namiotu,
 Niedozwolona jest sprzedaż produktów alkoholowych.
3. Termin wykonania usługi:
 Od 18.12.2017 r. do 28.02.2018 r.
 Poniedziałek – piątek w godz. 16.00-22.00
 Sobota – niedziela i święta w godz. 10.30-22.00.
4. Dokumenty, jakie Wykonawca ma załączyć do oferty:
 odpis z KRS lub centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej,
 minimum 3 referencje, obejmujące wykonanie usług tożsamych z niniejszym
zapytaniem ofertowym w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania
ofert,
 materiały fotograficzne urządzeń, które są niezbędne do wykonania przedmiotu
zamówienia,
 wykaz oraz ceny proponowanych potraw, napojów i słodyczy,
 oświadczenie, że Wykonawca posiada aktualne świadectwa i atesty proponowanych
urządzeń,
 proponowana wysokość wpłaty miesięcznej za prowadzenie obsługi gastronomicznej.
5. Osobą po stronie Zamawiającego uprawnionego do porozumiewania się z Wykonawcami
jest Pan Łukasz Grochala (tel. 22-272-96-11 lub 513717655, mail:
kontakt@sportlesznowola.pl). Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o

wyjaśnienie treści zapytania ofertowego w dniach poniedziałek – piątek w godz. 9.0016.00.
6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu świadczonych usług.
7. Zamawiający zobowiązuje się udostępnić złącze energetyczne oraz dostęp do Toi-toi-ów,
8. Kryteria oceny ofert. Ocena będzie dokonana według następującego wzoru:
𝑛𝑎𝑗𝑤𝑦ż𝑠𝑧𝑎 𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑜𝑤𝑎 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜
𝐶=
𝑥 100 𝑝𝑘𝑡.
𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑦 𝑏𝑎𝑑𝑎𝑛𝑒𝑗
 cena ofertowa brutto – 100%
9. Termin składania ofert:
 Do dnia 14.12.2017 r. do godz. 15.00 (decyduje data wpływu)
10. Miejsce składania ofert:
Oferty należy składać w formie pisemnej w siedzibie Centrum Sportu w Gminie Lesznowola,
Mysiadło, ul. Kwiatowa 28 lub pocztą na adres Mysiadło, ul. Kwiatowa 28, 05-500 Mysiadło,
lub mailem na adres kontakt@sportlesznowola.pl.
11. Zamawiający poinformuje pisemnie lub e-mailem Wykonawców, którzy złożyli oferty
o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz skontaktuje się z Wykonawcą, którzy złożył
najkorzystniejszą ofertę w celu ustalenia terminu zawarcia umowy.
12. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia niniejszego postępowania bez
podania przyczyny.

