
Zapytanie ofertowe 

Dyrektor Estrady Rzeszowskiej zaprasza do składania ofert na zapewnienie kompleksowej usługi  
gastronomicznej dla uczestników koncertu odbywającego się w ramach imprezy pn. Rzeszów 
Breakout Days organizowanego w Rzeszowie w dniu 17.09.2021r.na parkingu przy Hali Podpromie.  

 

ORGANIZATOR 

Estrada Rzeszowska ul. Jagiellońska 24, 35 -025 Rzeszów 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejsze postępowanie na mocy obowiązujących przepisów prawa nie podlega ustawie                    
z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, z 2020 r. poz. 
288, 875, 1492, 1517, 2275, 2320, z 2021 r. poz. 464). 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania ofertowego do 
upływu terminu składania ofert. Dokonane zmiany przekazuje się niezwłocznie wszystkim Oferentom, 
do których zostało wystosowane zaproszenie i jest ono dla nich wiążące. O dokonanych zmianach 
informuje się także na stronie internetowej, na której zostało zamieszczone ogłoszenie                                
o prowadzonym postępowaniu konkursowym. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania 
uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru ofert. 

4. Zapytanie ofertowe służy rozeznaniu rynku i nie zobowiązuje Organizatora do złożenia 
zamówienia. 

 

OPIS PRZEDMIOTUZAPYTANIA OFERTOWEGO 

1. Zapytanie ofertowe dotyczy obsługi gastronomicznej uczestników imprezy Rzeszów Breakout 
Days na parkingu przy Hali Podpromie 

2. Informacje o imprezie: 

a. Impreza niemasowa 

b. Przewidywana liczba uczestników: 1500 osób  

c. Termin: 17.09.2021r.  godz. 19.00 – 22.00 

d. Miejsce: Parking przy Hali Podpromie (pod Mostem Zamkowym)  

3. Zakres usługi i założenia konkursu: 

a. Konkurs ofert dotyczy zapewnienia kompleksowej obsługi gastronomicznej (z wyłącznością) 
podczas ww. imprezy, na którą składać się powinno: 

- sprzedaż piwa z zawartością alkoholu do 3,5%, powyżej 3,5%; 

- zapewnienie odpowiedniej infrastruktury w postaci np.: stolików, parasoli, tzw. ławostoły, min. 10 
kompletów lub mebli dedykowanych; 



- zapewnienie odpowiedniej ilości punktów sprzedaży adekwatnej do liczby uczestników imprezy; 

- zapewnienie pojemników na śmieci oraz bieżącego utrzymania czystości w obrębie stoisk sprzedaży 
i miejsca konsumpcji w trakcie i po zakończeniu imprezy; 

- zapewnienie przyłącza prądu (agregatu) potrzebnego do funkcjonowania stoisk sprzedażowych 
(warunek konieczny). 

b. Sprzedaż i dystrybucja musi być bezwzględnie dostosowana do obwiązujących przepisów 
prawa; 

c. Oferent we własnym zakresie zapewnia zasilanie prądu do stoisk sprzedaży i miejsca 
konsumpcji . W przypadku wykorzystania agregatów prądotwórczych ich głośność nie powinna 
zakłócać przebiegu imprezy. 

d. Niedopuszczalne jest wprowadzanie innych niż monetarne (PLN) rozliczanie transakcji 
(żetony, talony, kupony, itp.). 

 

WARUNKI WYMAGANE DLA OFERENTÓW: 

W zapytaniu ofertowymmogą wziąć udział Oferenci, którzy: 

1. Akceptują treść  zapytania ofertowego bez zastrzeżeń - złożenie oferty jest uważane 
równoznacznie za akceptację treści warunków postępowania. 

2. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 

3. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym                           
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

 

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY: 

1. Treść złożonej oferty musi zawierać:  

a) opis kompleksowej obsługi gastronomicznej, 

c) ofertę cenową za wyłączność na usługi realizowane w ramach tego zadania. 

2. Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik do zapytania 
ofertowego, zgodnie z wymaganiami umieszczonymi w zapytaniu. 

 

KRYTERIA OCENY OFERT 

• 100% wysokość zaproponowanej opłaty za wyłączność. 

 

 

 

 



MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY 

1. Ofertę należy złożyć do dnia 14 września 2021r. do godz. 12.00 w sekretariacie Estrady 
Rzeszowskiej ul. Jagiellońska 24, 35-025 Rzeszów (w zaklejonej, nieprzezroczystej kopercie) lub drogą 
mailową na adres sekretariat@estrada.rzeszow.pl 

UWAGA! decyduje data wpływu oferty 

2. Oferta z dopiskiem: 

„Oferta na zapewnienie kompleksowej usługi i obsługi gastronomicznej dla uczestników imprezy pn. 
Rzeszów Breakout Days  w Rzeszowie w dniu 17.09.2021r.”. 

3. Oferty złożone po terminie nie podlegają rozpatrzeniu. 

 

POSTANOWIENIA DODATKOWE 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia dodatkowych negocjacji i przerwania 
na każdym etapie postępowania ofertowego bez podania przyczyny. 

2. Zamawiający ma prawo nie powiadamiania oferentów, których oferta nie została wybranao 
wyniku przedmiotowego postępowania. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia zakresu i jakości usługi zgodnej                                     
z zaproponowaną ofertą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik: 

- formularz ofertowy 


