
KONKURS OFERT 

NA OBSŁUGĘ GASTRONOMICZNĄ 

  

Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli ogłasza: 

Konkurs ofert na obsługę gastronomiczną 

(bez wyłączności na sprzedaż piwa) 

 podczas imprezy „Majówka w Stalowej Woli” 

 

Miejsce:  

Skwer z boku Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli, ul. 1 Sierpnia 9, 37-450 Stalowa Wola 

 

Termin oraz przedmiot konkursu:  

3 – 5 maja 2019 r. – wyłączność na obsługę gastronomiczną (bez wyłączności na sprzedaż piwa) podczas 

„Majówki w Stalowej Woli” 

 

Oczekiwania wobec Wykonawcy:  

1. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania odpowiednich pozwoleń na prowadzenie przedmiotowej  

działalności , w szczególności pozwolenia Sanepidu oraz pozwolenia na sprzedaż piwa w trakcie imprezy w 

terminie: 3 – 5  maja 2019 roku. Dystrybucja piwa wyłącznie w kubkach plastikowych, niedopuszczalna 

sprzedaż piwa w butelkach i puszkach.  

2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania ogrodzonej strefy gastronomicznej, zabezpieczenia 

swojego sprzętu podczas trwania imprezy oraz w nocy, a także dbania o porządek w bezpośrednim 

sąsiedztwie swoich stoisk.  

3. Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć w dniach 3 – 5 maja 2019 r.:  

- min. 2 punkty sprzedaży piwa, 

- min. 4 stoiska gastronomiczne oferujące szaszłyki, kiełbasę, frytki, hamburgery, pizzę i inne, 

- min. 4 stoiska małej gastronomii typu: popcorn, wata cukrowa, kukurydza gotowana, lody itp., 

- namioty, stoliki, parasole i miejsca siedzące dla ok. 200 osób, 

- po 65 talonów na wyżywienie i piwo na każdy dzień imprezy z przeznaczeniem dla Organizatora. 

 

Oferta powinna zawierać:  

1. Nazwę Wykonawcy, adres, NIP, telefon. 

2. Proponowaną opłatę za wynajem terenu na wyłączność w celu prowadzenia obsługi gastronomicznej 

(bez wyłączności na sprzedaż piwa) podczas „Majówki w Stalowej Woli”. 

2. Rodzaj asortymentu. 

3. Ilość stanowisk gastronomicznych.  

4. Ilość miejsc siedzących pod parasolami. 

5. Oświadczenia o:  

- posiadaniu przez Wykonawcę stosownych uprawnień do prowadzenia działalności gastronomicznej 

zgodnie z wymogami ustawowymi, zwłaszcza opinii i pozwoleń Sanepidu,  



- posiadaniu niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowaniem przez Wykonawcę potencjałem 

technicznym i osobowym zdolnym do obsługi imprezy. 

 

Kwota minimalna 

Minimalna kwota za wynajem terenu na wyłączność w celu prowadzenia obsługi gastronomicznej nie jest 

określona, oczekujemy ofert, spośród których wyłoniona zostanie najkorzystniejsza finansowo. Do 

oferowanej kwoty doliczony będzie podatek VAT w wysokości 23%. Zadeklarowaną kwotę należy wpłacić 

gotówką w siedzibie Organizatora lub przelewem na konto do dnia 26.04.2019 r. 

 

 Nr konta do wpłat:  
95 9430 0006 0024 3410 2000 0001 - Nadsański Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli 

W przypadku braku wpłaty w ww. terminie Organizator podejmie współpracę z Oferentem, który 

zaproponował drugą w kolejności najwyższą opłatę lub ogłosi nowy konkurs. 

 

Miejsce i termin składania ofert:  

Oferty należy składać do Dyrektora MDK, do dnia 12.04.2019 r. do godz. 11:00 w zamkniętych kopertach z 

dopiskiem „Majówka w Stalowej Woli – obsługa gastronomiczna” pocztą tradycyjną, osobiście w 

sekretariacie MDK w Stalowej Woli, ul. 1 Sierpnia 9, 37-450 Stalowa Wola lub elektronicznie, na adres 

m.plewik@mdkstalowawola.pl 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert i negocjacje w wypadku identycznych ofert w zakresie opłaty za wynajem 

terenu na wyłączność w celu prowadzenia obsługi gastronomicznej podczas „Majówki w Stalowej Woli” 

odbędą się w dniu 12.04.2019 r. o godz. 11:30 w siedzibie Organizatora. 

ZASTRZEŻENIA: 

- Organizator nie zapewnia wyłączności na sprzedaż piwa z uwagi na obecność na terenie bezpośrednio 

przylegającym do terenu imprezy punktów handlowych, prowadzących sprzedaż piwa, a także na 

obecność przedstawicieli lokalnych browarów, prezentujących i sprzedających swoje produkty. 

- Działalność będąca przedmiotem oferty odbywać się może jedynie w ściśle wyznaczonym przez 

Organizatora miejscu. Teren strefy rozrywki dla dzieci na Placu Piłsudskiego przed MDK jest terenem 

wyłączonym z niniejszego postępowania konkursowego, będzie tam prowadzona osobna sprzedaż waty 

cukrowej i popcornu. 

- Organizator zastrzega, że wszelka działalność gastronomiczna, która wiąże się z opiniami i pozwoleniami 

Sanepidu nie może być przedmiotem podnajmu dla innych podmiotów dopuszczonych do obsługi przez 

Oferenta. Oferent w tych dziedzinach będzie jedynym podmiotem odpowiedzialnym, Organizator 

natomiast nie będzie rościł praw finansowych względem innych podmiotów, dopuszczonych do obsługi 

imprezy przez Oferenta, w których opinie i pozwolenia Sanepidu nie są wymagane; 

- Organizator zobowiązuje się do zapewnienia energii elektrycznej poprzez udostępnienie przyłącza 

zasilającego z zastrzeżeniem, że okablowanie, niezbędne złącza, szafy rozdzielcze, elementy instalacji oraz 

ich atesty leżą po stronie Wykonawcy; 

- Usługi rozrywkowe typu wesołe miasteczko, maszyny do gry, samochodziki akumulatorowe, strzelnice i 

inne, nie związane z gastronomią, nie stanowią przedmiotu niniejszego konkursu ofert; 



- Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert bez podania przyczyny; 

- Organizator zastrzega sobie prawo do promocji i reklamy podmiotów, które nie są związane z 

gastronomią i handlem podczas imprezy; 

- Organizator zastrzega sobie prawo do umieszczenia stoisk lokalnych rękodzielników, stoisk 

promocyjnych sponsorów oraz innych organizacji non-profit w strefie kiermaszów, wchodzących w skład 

„Alejki Inicjatyw Pozytywnie Zakręconych”. 

- Organizator zastrzega sobie prawo rozmieszczenia stoisk. 

Kontakt:  

Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli  

Ul. 1 Sierpnia 9  

37-450 Stalowa Wola  

Osoba do kontaktu z ramienia MDK:  

Rafał Latawiec  

tel. (15) 842 09 50 w. 126  

 

 
 

Majówka w Stalowej Woli 
3 – 5 maja 2019 r. 

Teren z boku Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli 
 
 

3 maja 
 

18.15 – ZPiT „Lasowiacy” im. Ignacego Wachowiaka - koncert 
20.00 – Potańcówka – do tańca grają „Czarne Lwy z Przedmieścia” 
 

4 maja 
17.00 – koncert zespołów artystycznych SDK 
19.00 – The Best Of Stalowa Wola – koncert 
21.00 – „Art. Moda Polscy Projektanci” – pokaz mody 
Plac Piłsudskiego 
21.30 – Teatr Nikoli - spektakl plenerowy 
 

5 maja 
scena główna - skwer przy ul. Dmowskiego 
18.30 – Wniebogłosy – Piosenki na wszelkie okazje - koncert 

20.00 –Jazz Band Ball Orchestra & Stanley Breckenridge z udziałem Marcina Dyjaka – koncert  
 

3 – 5 maja 
 

 
skwer przy fontannie – codziennie w godz. 15.00 – 19.00 
„Alejka Inicjatyw Pozytywnie Zakręconych” – kiermasze, prezentacje lokalnych instytucji, rękodzieła, firm. 
 
mała scena  
„Stalowowolska Scena Debiutów Artystycznych” 
 
Plac Piłsudskiego  
Strefa atrakcji dla dzieci  

 

Data zamieszczenia: 2.04.2019 r. 

 


