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Śrem, 15.03.2019 r.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

Gmina Śrem oraz Śremski Ośrodek Kultury są organizatorami imprezy plenerowej z okazji
Święta Miasta pn. DNI ŚREMU’2019. 
W  imprezie  corocznie  bierze  udział  kilkanaście  tysięcy  osób.  Cieszy  się  ona  ogromną
popularnością  w Wielkopolsce i  nie tylko,  ze względu na dobrą organizację  i  różnorodny
repertuar muzyczny. 

W 2019 roku obchody zaplanowaliśmy na dzień 15 i 16 czerwca. Impreza odbędzie się na
terenie  Stadionu  Miejskiego  w Parku Miejskim im.  Powstańców Wlkp.  w Śremie.  Obok
eventów oraz wydarzeń artystycznych i sportowych, planowanych jest łącznie 6 koncertów
gwiazd  z najwyższej półki muzycznej.

Chcąc zapewnić uczestnikom imprezy najwyższy poziom związany z obsługą gastronomiczną
i rozrywkową, zapraszamy do składania ofert współpracy w zakresie:
1. Handel i gastronomia ze sprzedażą piwa na wyłączność.
2. Organizację lunaparku na wyłączność.

Uwaga. Organizator nie zapewnia zasilania energetycznego!

Istnieje możliwość przeprowadzenia rekonesansu na życzenie.

Dla  ww.  zakresów należy  składać  oferty  obejmujące  oba  wskazane  zakresy  łącznie,  bez
możliwości  ofert  częściowych  do dnia 25.03.2019 r.  do godziny 11:00 wyłącznie  drogą
elektroniczną na adres biuro@sok-srem.pl. 
Oferty należy wysłać w następujący sposób:

1) Wydrukowaną ofertę i wszystkie załączniki należy podpisać i zeskanować do formatu
PDF, a następnie wysłać na adres mailowy Śremskiego Ośrodka Kultury do godziny
11:00. Organizator nie dopuszcza innej formy składania ofert. Skan powinien zostać
zaszyfrowany, tj. opatrzony hasłem dostępowym. W tym celu wykonawca powinien
skorzystać  z  dostępnych  na  rynku  narzędzi  na  licencji  open-source.  Organizator
preferuje narzędzie 7-Zip do szyfrowania ofert.

2) W kolejnym emailu wysłanym do organizatora do godziny 12:00 tego samego dnia
należy  umieścić  hasło  dostępowe  oraz  informacje  o  wykorzystanym  programie
szyfrującym lub procedurze odszyfrowania danych.

3) Oferty złożone po upływie terminu przewidzianego na składanie ofert tj. po godzinie
11:00 w dniu 25.03.2019 r. nie będą rozpatrywane.

4) W przypadku braku hasła dostępowego do oferty, Organizator zastrzega sobie prawo
do zwrócenia  się  telefonicznie  lub  mailowo do Wykonawcy  o  podanie  hasła.  Nie
przesłanie  hasła  najpóźniej  do  godziny  13:00  w  dniu  25.03.2019  r.  spowoduje
pozostawienie oferty bez rozpatrzenia.
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WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1) Warunkiem  rozpatrzenia  oferty,  jest  wpłata  wadium w  kwocie  10.000,00  zł  
w terminie do dnia 25.03.2019 r. na konto organizatora nr SBL 53 9084 0003
0000 1552 2000 0001. W przypadku gdy do godziny 12:00 wadium nie zostanie
zaksięgowane na koncie organizatora, oferta nie będzie rozpatrywana. Wadium
zostanie  zwrócone  niezwłocznie  po  rozstrzygnięciu  postępowania  wszystkim
uczestnikom  postępowania,  za  wyjątkiem  Wykonawcy,  którego  oferta  zostanie
wybrana. Organizator zwróci wadium Wykonawcy, którego wybierze, niezwłocznie
po podpisaniu umowy. Wadium za zgodą Wykonawcy może zostać przeksięgowane
na poczet wpłaty I części wynagrodzenia należnego Organizatorowi.

2) Warunkiem udziału w postępowaniu jest akceptacja płatności na rzecz Organizatora
zaoferowanej  ceny  w  dwóch  równych  częściach  –  I  część  w  terminie  do  dnia
30.04.2019 r. oraz druga część w terminie do dnia 25.05.2019 r.

3) Warunkiem  udziału  jest  dołączenie  do  oferty  dokumentu  potwierdzającego
ubezpieczenie OC prowadzonej działalności  gospodarczej w zakresie ochrony osób
korzystających z usług gastronomicznych i lunaparku podczas organizowanych przez
Wykonawcę imprez na kwotę co najmniej 200 tys. zł.

4) Warunkiem udziału jest wyrażenie zgody na organizację kiermaszu rękodzielników
poza płytą Stadionu (wzdłuż deptaka, przed głównym wejściem na teren imprezy),  
z  uwzględnieniem,  że  kiermasz  ten  nie  będzie  naruszał  prawa  Wykonawcy  do
wyłączności na gastronomię w ramach terenu płyty boiska (załącznik nr 1).

5) Oferent jest zobowiązany do zabezpieczenia na potrzeby Organizatora poczęstunku w
ilości 50 szt. talonów na produkty spożywcze oraz 50 szt. biletów uprawniających do
skorzystania z urządzeń lunaparku (załącznik nr 1).

6) Do oferty wymagane jest załączenie niezbędnych atestów i pozwoleń, pod rygorem
odrzucenia oferty.

7) Warunkiem udziału  w postępowaniu  jest  wykazanie  przez  Wykonawcę należytego
zrealizowanie  co  najmniej  10  imprez  plenerowych  w  zakresie  organizacji  handlu,
gastronomii ze sprzedażą piwa oraz lunaparku na wyłączność w okresie 5 lat przed
terminem  składania  ofert.  Do  wykazu  imprez  należy  dołączyć  dokumenty
potwierdzające należytą realizację imprez – rekomendacje, referencje (załącznik nr 1).

W  przypadku  przesłania  niekompletnej  oferty,  Organizator  nie  przystąpi  do  jej
rozpatrzenia.

W ofercie należy podać:
1) Cenę oferowaną przez Wykonawcę;
2) Liczbę urządzeń w lunaparku;
3) Rodzaj asortymentu gastronomicznego wraz z cennikiem;
4) Cennik lunaparku (każde urządzenie).

O  wyborze  Partnera  do  współpracy  z  najatrakcyjniejszą  ofertą  poinformujemy
telefonicznie do dnia 08.04.2019 r.
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KRYTERIA OCENY OFERT

O wyborze oferty decydować będą następujące kryteria:

1) Cena; 
2) Liczba urządzeń w lunaparku;
3) Ceny gastronomii;
4) Ceny biletów w lunaparku.

Ad 1) 
Jako  cenę  należy  podać  kwotę  jaką  Wykonawca  zapłaci  Organizatorowi  za  wyłączność
organizowania  handlu  i  gastronomii  ze  sprzedażą  piwa  na  wyłączność  oraz  organizację
lunaparku (załącznik nr 1).

Ad 2) 
Liczbę urządzeń (wraz z załączoną fotografią każdego urządzenia) w lunaparku należy podać
z uwzględnieniem mapy poglądowej (załącznik nr 2).
Mapę z naniesioną lokalizacją urządzeń oferowanych przez Wykonawcę należy dołączyć do
oferty.

Organizator zastrzega, że urządzenia nie powinny się powtarzać.

Ad 3) 
Ceny  gastronomii  –  należy  podać  ceny  poszczególnych  produktów  w  asortymencie
gastronomicznym (załącznik nr 3). 

Ad 4) 
Ceny  biletów  w  lunaparku  –  należy  podać  ceny  poszczególnych  biletów  wg  listy
proponowanych urządzeń (załącznik nr 4).

Organizator  zastrzega,  że  ceny podane w ofercie  muszą  być stosowane  podczas  Dni
Śremu, pod rygorem zapłaty kary umownej wskazanej w umowie. 

                                                                                        Serdecznie zapraszamy.
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