






Załącznik nr 1 - Druk OFERTA na wyłączność sprzedaży piwa i gastronomii wraz z udostępnieniem terenu podczas imprezy 
plenerowej „XIX DOŻYNKI POWIATU KWIDZYŃSKIEGO, ŚWIĘTO WSI”, dnia  15 września 2019 r. w Tychnowach 

 

 
…………………, dnia………………………… 

Nazwa ………………………………………………… 
Adres ……………………….………………………… 
NIP …………………………………………………… 
Nr telefonu …………………………………………… 
Adres email ……………………………………….….. 

      (nazwa, adres, nr telefonu Oferenta) 

 Gminny Ośrodek Kultury w Kwidzynie 

z siedzibą w Marezie 
Mareza ul. Długa 5 

biuro ul. Grudziądzka 30, 82-500 Kwidzyn 
telefon 552759470 

 
 
 
 
  

O F E R T A  

- wyłączność obsługi sprzedaży piwa i gastronomii 
wraz z udostępnieniem terenu podczas imprezy plenerowej 

 
„XIX DOŻYNKI POWIATU KWIDZYŃSKIEGO, ŚWIĘTO WSI” 

 dnia 15 sierpnia 2019 r. w Tychnowach 
 
  

Nawiązując do naboru ofert na wyłączność obsługi sprzedaży piwa i gastronomii wraz z udostępnieniem 
terenu podczas imprezy plenerowej „XIX DOŻYNKI POWIATU KWIDZYŃSKIEGO, ŚWIĘTO WSI”                        
w Tychnowach oraz zaakceptowaniu bez zastrzeżeń wszystkich zawartych w nim warunków i informacji 
oświadczamy, że: 
  
1. Oferowana kwota (nie mniejsza niż 700,00 zł brutto) za uzyskanie wyłączności na obsługę sprzedaży 

piwa i gastronomii wraz z udostępnieniem terenu – boiska gminnego w Tychnowach, dnia 15 września 
2019 r. wynosi ……..…zł 
(słownie: ………………………………..…………………………………………………………………….zł) 
 

2. Zobowiązujemy się zorganizować ogródek piwny otoczony ze wszystkich stron barierkami ochronnymi, 
składający się z ław, ławek zadaszonych parasolami zgodnie ze wskazaniami. 

 
3. Opis obsługi sprzedaży piwa i gastronomii na udostępnionym terenie o powierzchni ok. 400 m²: 

 
1) Ilość stoisk i oferowany asortyment:  

………………………………………………………………………………………………………………… 
2) Ilość nalewaków piwa (minimum 3 szt.): 

………………………………………………………………………………………………………………… 
3) Ilość miejsc siedzących ze stołami i ławkami zabezpieczonych przed wpływem warunków 

atmosferycznych (minimum 150 miejsc siedzących ze stołami i ławkami zabezpieczonych 
zadaszeniem, np. parasolami): 
………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Preferowane zapotrzebowanie na energię elektryczną. (Organizator zapewnia podłączanie elektryczne                   
o mocy 3x63 A. Maksymalny pobór energii elektryczny na obsługę stoisk sprzedaży piwa i usług 
gastronomicznych - nie więcej niż 15 Kw): 
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 

 
5. W przypadku uzyskania prawa do wyłącznej obsługi sprzedaży piwa i gastronomii zobowiązuję  

się wpłacenia oferowanej kwoty na wskazane konto bankowe Organizatora do 06 sierpnia 2019 r.  
 



6. Informacje na temat podwykonawców: 
 

………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

7. Uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia oferty.  
 

8. Posiadamy stosowne dokumenty potwierdzające uprawnienia do wykonywania działalności objętej 
ofertą. 

 
9. Zapewnimy nieodpłatnie 15 posiłków dla zespołów występujących na scenie. 

 
10. Dodatkowo oświadczamy, że: 

  
1) Posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu naboru ofert. 
2) Dysponujemy niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym  

i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania zadania. 
3) Znajdujemy się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zadania. 
4) Zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy, w miejscu  i terminie 

wyznaczonym przez Organizatora. 
5) Oświadczamy, że dokonaliśmy wizji lokalnej na terenie imprezy oraz zapoznaliśmy się z planem 

rozmieszczenia ogródków piwnych proponowanym przez Organizatora imprezy. 
6) Zapoznaliśmy się z projektem zadania oraz zdobyliśmy niezbędne informacje potrzebne                           

do właściwego wykonania zadania. 
7) Oświadczamy, że znane są nam przepisy ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu  

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2137  z późn. zm.). 
8) Oświadczamy, że zagwarantujemy ogrodzenie ogródków piwnych zgodnie z obowiązującym 

prawem, zaleceniami kierownika ochrony wskazanego przez Organizatora oraz wyposażenie                 
ich w stoliki, ławy oraz parasole, a także zobowiązujemy się do dbania o porządek na terenie 
ogródka piwnego. 

9) Sprzedaż asortymentu np. dań grillowych, zup oraz dań typu fast food będzie realizowana              
w naczyniach jednorazowych, a piwa w kubkach jednorazowych (po uprzednim uzyskaniu 
jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z Gminy Kwidzyn)  

10) Oświadczamy, że będziemy oferować do sprzedaży piwo marki/kampanii…………………………..…. 
11) Oświadczamy, że posiadamy sprawne okablowanie do urządzeń gastronomicznych i ponosimy 

pełną odpowiedzialność na terenie ogródka piwnego za ich eksploatację. 
12) Oświadczamy, że nie będziemy rościć odszkodowania za straty wywołane odwołaniem                          

lub skróceniem imprezy plenerowej „XIX DOŻYNKI POWIATU KWIDZYŃSKIEGO, ŚWIĘTO WSI” 
ani domagać się zwrotu wpłaconej kwoty za wyłączność w przypadku odwołania lub skrócenia w/w 
imprezy z przyczyn niezależnych od Organizatora np.: żałoba narodowa, powódź itp. 

13) Wszystkie strony naszej oferty i z wszystkimi załącznikami są w kolejności ponumerowane i cała 
oferta składa się z ……………………… stron. 

  
Wraz z ofertą składamy następujące dokumenty: 

  
Załącznik nr 1 
Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający ubezpieczenie Oferenta od odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. 
Załącznik nr 2 
Pisemne referencje wystawione przez co najmniej dwóch Organizatorów innych imprez plenerowych  
o charakterze zbliżonym do „XIX DOŻYNEK POWIATU KWIDZYŃSKIEGO, ŚWIĘTA WSI”. 
Załącznik nr 3 
Inne ważne wg Oferenta informacje (załącznik nieobowiązkowy).    
 

 

                                                                                   ………........................................................ 
(podpis z podaniem imienia i nazwiska 
 oraz stanowiska osoby uprawnionej) 



Załącznik nr 2 - Wzór umowy na wyłączność sprzedaży piwa i gastronomii wraz z udostępnieniem terenu podczas 
imprezy plenerowej „XIX DOŻYNKI POWIATU KWIDZYŃSKIEGO, ŚWIĘTO WSI”, dnia 15 września 2019 r.                   
w Tychowach. 

 

 

 

UMOWA nr…………….. 

- wyłączność obsługi sprzedaży piwa i gastronomii wraz z udostępnieniem terenu 

podczas imprezy plenerowej  

„XIX DOŻYNKI POWIATU KWIDZYŃSKIEGO, ŚWIĘTO WSI”  

dnia 15 września 2019 r. w Tychnowach 

 

Umowa zawarta w dniu .........................................roku w Kwidzynie pomiędzy: Gminnym 
Ośrodkiem Kultury w Kwidzynie z siedziba w Marezie, Mareza, ul. Długa 5, 82-500 Kwidzyn,         
NIP 581-18-09-442, REGON 192893434, Adres do korespondencji: ul. Grudziądzka 30,            
82-500 Kwidzyn, zwanym dalej Organizatorem,  
reprezentowanym przez Katarzynę Bednarek – dyrektora 
 
a.......................................................................................................................................................  
……………………………………………………………………………………………………………….. 
zwanym dalej Wykonawcą 
reprezentowanym przez ………………………………………………………………………………….. 
 
 
§ 1. Organizator udostępnia około 400 m² terenu boiska gminnego podczas imprezy plenerowej 

dnia 15 września 2019 r. w Tychnowach, a Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług 
gastronomicznych (w tym sprzedaży piwa) w zakresie zapewnienia wyłącznej obsługi sprzedaży 
piwa i gastronomii podczas trwania imprezy „XIX DOŻYNKI POWIATU KWIDZYŃSKIEGO, 
ŚWIĘTO WSI”. 
 
§ 2. W zakres obsługi wchodzi: 

1) sprzedaż piwa (po uprzednim uzyskaniu zezwolenia przez obsługującego w Urzędzie 
Gminy Kwidzyn) w kubkach plastikowych oraz napojów bezalkoholowych 

2) przygotowanie i sprzedaż różnorodnych dań gorących z grilla (np. kiełbaski, szaszłyki, 
steki itp.), potraw z rożna (np. kurczak), dań z patelni gastronomicznej (np. ziemniaczki, 
warzywa, bigos itp.) oraz fast food (np. frytki, hot dogi, hamburgery, zapiekanki itp.) 

3) zapewnienie minimum 150 miejsc siedzących ze stołami i ławkami, zabezpieczonych 
przed wpływem warunków atmosferycznych (zadaszenie, np. parasole). 

 
§ 3. Świadczenie obsługi w zakresie i na warunkach ustalonych niniejszą umową odbywać się 
będzie w dniu 15 września 2019 r. w godzinach od 13:00 do 22:00. Gotowość do świadczenia 
obsługi gastronomicznej – godzina 12:00, a wydawanie alkoholu po zakończeniu Mszy Świętej. 
O godzinach rozpoczęcia i zakończenia obsługi decyduje Organizator. 
 
§ 4. Sprzedaż piwa i gastronomii, obejmuje stoiska gastronomiczne o zróżnicowanym 
asortymencie w ilości wystarczającej do obsługi uczestników imprezy, sprzedaż alkoholu           
na podstawie stosownego zezwolenia, które Wykonawca zobowiązuje się przedstawić 
Organizatorowi najpóźniej do 19 sierpnia 2019 r. Nieprzedłożenie Organizatorowi stosownego 



zezwolenia jest równoczesne z rozwiązaniem niniejszej umowy z winy Wykonawcy.                      
W powyższym przypadku Wykonawca zobowiązuje zapłacić Organizatorowi karę umowną                  
w wysokości 1.000,00 (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100). 
 
§ 5. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia wystarczającej ilości zadaszonych miejsc 
siedzących ze stołami tj. minimum 150 miejsc siedzących.  
 
§ 6. W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży gotowych posiłków  
i piwa uczestnikom imprezy po ustalonych przez siebie cenach. Organizator nie ponosi 
odpowiedzialności za zysk Wykonawcy.  
 
§ 7. Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) przestrzegania regulaminu imprezy oraz przepisów dotyczących warunków zdrowotnych 
zbiorowego żywienia, w tym warunków i wymagań sanitarnych oraz obowiązujących 
norm żywienia. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za skutki naruszenia przepisów. 
Wykonawca oświadcza, że posiada przygotowanie i warunki,  w tym pomieszczenia         
i sprzęt niezbędny do przygotowania posiłków w zakresie świadczenia usług zbiorowego 
żywienia, w tym przygotowania i sprzedaży posiłków zgodnie z niniejsza umową oraz 
obowiązującymi w tym zakresie przepisami i wymogami sanitarnymi, które to przepisy             
i wymagania zobowiązuje się przestrzegać w ramach realizacji niniejszej umowy. 

2) rozstawienia stoisk zgodnie z wytycznymi Organizatora, oraz obowiązującymi przepisami 
w tym zakresie. Wykonawca przyjmuje do wiadomości fakt zakazu sprzedaży podczas 
imprezy napojów w butelkach szklanych, puszkach 

3) utrzymania porządku i czystości w czasie trwania i po zakończeniu imprezy. 
 
§ 8.  

1. Za wyłączność obsługi sprzedaży piwa i gastronomii wraz z udostępnieniem terenu 
podczas imprezy plenerowej „XIX DOŻYNKI POWIATU KWIDZYŃSKIEGO, ŚWIĘTO 
WSI”,”, dnia 15 września 2019 r. w Tychnowach Wykonawca zapłaci Organizatorowi 
podaną w ofercie kwotę brutto .......................................….. zł (kwota brutto słownie: 
……………………………………………………………………..…zł). 

2. Określona w ust. 1 kwota zostanie przelana przez Wykonawcę na rachunek bankowy 
Organizatora nr………………………….……………………………w terminie do 06 sierpnia 
2019 r. 

3. Po otrzymaniu płatności Organizator wystawi fakturę na ……………………….................... 
………………………………………………………………………………………………………. 

 
4. W przypadku rozwiązania umowy przez Wykonawcę wpłacona kwota o której mowa               

w ust. 1 nie podlega zwrotowi. 
5. Brak wpłaty w terminie ustalonym w ust. 2 jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy            

z winy Wykonawcy. W takim przypadku Organizatorowi przysługuje od Wykonawcy kara 
umowna - 1.000,00 zł. (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100). Organizator zleci obsługę 
sprzedaży piwa i gastronomii innemu podmiotowi.  

    
§ 9.  

1. Organizator może odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym w przypadku 
naruszenia postanowień i warunków umowy przez Wykonawcę w szczególności: 
1) ustaleń w zakresie sprzedaży i wydawania posiłków oraz napojów alkoholowych 
2) rażących uchybień w zakresie warunków przygotowania i wydawania posiłków. 

2. W sytuacji wskazanej w ust. 1 Organizatorowi przysługuje kara umowna w wysokości           
1.000,00 (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100). W przypadku, gdy wartość szkody 



przewyższa wysokość kary umownej Organizator może dochodzić odszkodowania                   
w zakresie różnicy pomiędzy wysokością poniesionej szkody, a wysokością kary 
umownej. 
 

§ 10. Wykonawca nie może powierzać wykonania obsługi wynikającej z umowy innym 
podmiotom lub innej osobie bez zgody Organizatora, z wyjątkiem podwykonawców wskazanych                   
w Ofercie. Wykonawca odpowiedzialny jest za szkodę wynikłą z niewykonania bądź 
nienależytego wykonania umowy, z własnych działań lub zaniechań, a także  działań                            
i zaniechań osób, z których pomocą zobowiązanie wykonuje. Za szkody spowodowane przez 
podwykonawców odpowiada Wykonawca, tak jak za własne działania, zaniechania, uchybienia 
lub zaniedbania.  

 
§ 11.  

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają, pod rygorem nieważności, formy pisemnej 
w postaci aneksu. 

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umowa zastosowanie mają przepisy ustawy         
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.). 

3. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy Strony będą rozstrzygać polubownie,              
a w razie braku porozumienia poddają pod rozstrzygnięcie Sądu właściwego miejscowo 
dla siedziby Organizatora. 

 
§ 12. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej               
ze stron. 
 
 
 
Załączniki do umowy: 
 
Załącznik nr 1 
Oferta Wykonawcy - wyłączność sprzedaży piwa i gastronomii wraz z udostępnieniem terenu podczas 
imprezy plenerowej „XIX DOŻYNKI POWIATU KWIDZYŃSKIEGO, ŚWIĘTO WSI”, dnia 15 września    
2019 r. w Tychnowach 
 
Załącznik nr 2 
Zapytanie ofertowe - wyłączność sprzedaży piwa i gastronomii wraz z udostępnieniem terenu podczas 
imprezy plenerowej „XIX DOŻYNKI POWIATU KWIDZYŃSKIEGO, ŚWIĘTO WSI”, 15 września 2019 r.      
w Tychowach. 

 
 
 
 

Wykonawca:                                           Organizator: 
 


