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ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT  NA OBSŁUGĘ GASTRONOMICZNĄ  
DNI WĘGORZEWA 2022  

 
Zapytanie ofertowe nr 3/2022 z dnia 09.05.2022 r.  
 
Organizator: Węgorzewskie Centrum Kultury w Węgorzewie  

Termin imprezy : 1-3 lipca 2022 r.  

Miejsce imprezy: plac Wolności Węgorzewo  

 
1. Zakres usługi: 

Konkurs ofert dotyczy zapewnienia obsługi gastronomicznej podczas  imprezy pn. 
DNI WĘGORZEWA 2022: 

 sprzedaż piwa (tylko w kubkach plastikowych i po wcześniejszym uzyskaniu 
zezwolenia z Urzędu Miejskiego w  Węgorzewie) 

 gastronomia ( potrawy z grilla, potrawy z rożna, potrawy jednogarnkowe, zupy, 
sałatki) 

 
Organizator informuje, że przy placu Wolności istnieją lokale 
gastronomiczne prowadzące działalność gastronomiczną oraz sklepy ze 
sprzedażą piwa 

 
2. Obowiązki Oferenta: 

 posiadanie pozwolenia na prowadzenie swojej działalności; 

 posiadanie doświadczenia w prowadzeniu tego typu działalności; 

 dysponowanie odpowiednim personelem i zapleczem technicznym 

 dysponowanie sprzętem umożliwiającym stworzenie tzw. „ogródków”) ławki, 
stoły, parasole, ogrodzenie, itp); 

 zapewnienie we własnym zakresie odpowiednich przewodów elektrycznych do 
podłączenia prądu (przewody powinny odpowiadać wymaganiom BHP i być 
sprawne); 

 bieżące utrzymanie czystości w granicach swojego obszaru w trakcie imprezy 
oraz pozostawienie terenu w czystości po imprezie; 

 sprzedaż napoi tylko w opakowaniach plastikowych lub papierowych 

 Zapewnienie min. dwóch toalet TOI TOI  dla klientów 

 
3. Obowiązki Organizatora: 

 udostępnienie Oferentowi placu na punkt gastronomiczny na terenie 
imprezy 

 udostępnienie źródła prądu  

 umieszczanie logo oferenta na plakacie promującym imprezę  
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4. Informacje dodatkowe: 

 ceny na sprzedawane produkty ustala Oferent na własną odpowiedzialność i 
ryzyko, uwzględniając ceny lokalnego rynku; 

 oferent w całości odpowiada za zgodność prowadzonej sprzedaży z 
obowiązującymi przepisami prawa podczas imprez; 

 organizator nie zapewnia ochrony terenu sprzedaży 

 powierzchnia miejsca na „ogródek” jest ograniczona, do ustalenia z 
Organizatorem 

 Podpisanie umowy nastąpi w terminie  do 31.05.2022 r.  

 ORGANIZATOR NIE DOPUSZCZA MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT 
CZĘŚCIOWYCH 

 Minimalna oferta cenowa na obsługę gastronomiczną Dni Węgorzewa 2022 
wynosi 4 000 zł netto (cztery tysiące złotych netto) plus 23% podatku VAT. 

 
5. Oferta powinna zawierać 

 aktualny wypis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji  
działalności gospodarczej potwierdzający dopuszczenie do obrotu 
gospodarczego w zakresie objętym ofertą, wystawiony nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania oferty oraz pozwolenie z Sanepidu 

      oraz być złożona wg załącznika nr 1 
 

 podpisane oświadczenie, że Oferent - Wykonawca zna i akceptuje wszystkie 
warunki współpracy ustalone w ogłoszeniu o konkursie. 

 
6. Kryteria wyboru ofert 
Złożone oferty będą rozpatrywane przez Organizatora, który dokona wyboru 
oferty najlepiej służącej realizacji usługi oraz zaprosi Oferenta do dalszych 
negocjacji, których celem będzie zawarcie stosownej umowy (z uwzględnieniem 
warunków niniejszego ogłoszenia i złożonej oferty) 
kryteria oceny: 
a) oferowana kwota – 100% 

 
7. Procedury związane z ofertą: 

 
Oferty należy składać do 20.05.2022 r. do godziny 12.00 drogą mailową na 
adres: wck@wegorzewo.pl z dopiskiem „Obsługa gastronomiczna Dni 
Węgorzewa 2022”  lub w sekretariacie Węgorzewskiego Centrum Kultury ul. 
Bema 14, 11-600 Węgorzewo z dopiskiem „Obsługa gastronomiczna Dni 
Węgorzewa 2022”.    
 
Otwarcie ofert nastąpi  20.05.2022r. o godzinnie 12.15 w Węgorzewskim 

Centrum Kultury.   

Organizator dokona wyboru oferty i poinformuje Oferentów o podjęciu 

współpracy najpóźniej w dniu 25.05.2022 r. 

Organizator zastrzega sobie prawo do zamknięcia lub unieważnienia konkursu 

bez podania przyczyny. 
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Od decyzji nie przysługuje odwołanie ani zażalenie. 

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

 
8. Informacje o sposobie porozumiewania się z Oferentami.  

 
Informacji o ofercie udziela Sekretariat WCK pod nr. Tel. 874272641 w godz. 
8.00-15.00. Adres poczty elektronicznej do porozumiewania się: 
wck@wegorzewo.pl   
 

9. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych. 
 

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) (Dz.Urz.UEL119 z 04.05.2016, str. 1), zwanym dalej RODO, informuję iż: 

1. Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w celu przeprowadzenia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz późniejszej realizacji 

umowy jest Węgorzewskie Centrum Kultury w Węgorzewie reprezentowane przez 

Dyrektora. 

2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można kontaktować 

się na adres email: wck@wegorzewo.pl  

3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO, tj. w 

celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym rozumianym w tym 

przypadku jako udzielenie i realizacja zamówienia publicznego, do którego nie 

mają zastosowania przepisu ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja z przeprowadzonego postępowania lub którym 

udostępniona zostanie umowa. 

 Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

 Obowiązek podania przez wykonawcę danych osobowych jest wymogiem 

wynikającym z przepisów ustawy o finansach publicznych i ustawy Prawo 

zamówień publicznych, związanym z udziałem wykonawcy w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego. Niepodanie przez wykonawcę danych 

osobowych uniemożliwi zamawiającemu wykonanie czynności związanych z 

badaniem i oceną ofert oraz ewentualne zawarcie umowy. 

 Każdy wykonawca udostępniający dane osobowe posiada prawo: 

1) dostępu do swoich danych osobowych, 

2) do sprostowania swoich danych osobowych, 

żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z 
zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, oraz do 
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku 
stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących wykonawcy narusza 
przepisy RODO. 
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