REGULAMIN KONKURSU OFERT
NA WYŁĄCZNOŚĆ
OBSŁUGI GASTRONOMICZNEJ-CATERING
NA IPREZIE PLENEROWEJ DNI POŁAŃCA

1.Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu adres: ul. Czarnieckiego 5 28-230 Połaniec
tel. 15 8650 917 fax: 158650 917 ogłasza konkurs ofert mający na celu wyłonienie
Wykonawcy, który po podpisaniu umowy będzie miał wyłączność na obsługę
gastronomiczną- catering imprezy plenerowej „Dni Połańca”.
2.Termin imprezy – 7 maj 2011 r. Początek godz. 16.00
3. Opłata za wyłączność obsługi gastronomicznej ustalona będzie w formie opłaty
jednorazowej.
4. Materiały konkursowe, które można otrzymać nieodpłatnie w sekretariacie
Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu lub pobrać ze strony internetowej
www.ckisz.bulwaria.info
Materiały zawierają:
4.1.regulamin konkursu
4.2.formularz oferty konkursowej
4.3.wzór umowy
4.4.scenariusz imprezy „Dni Połańca”
5. Oferty mogą składać osoby prawne i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.
Każdy z oferentów może złożyć tylko jedna ofertę.
6. Oferta powinna zawierać:
6.1.wypełniony formularz oferty konkursowej podpisany przez uprawnioną osobę,
6.2.dla osób prawnych – aktualny wypis z rejestru KRS (potwierdzona ważność
dokumentu przez organ wydający za okres ostatnich 3 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert)
6.3.dla osób fizycznych - zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej (potwierdzona ważność dokumentu przez organ wydający za
okres ostatnich 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert),
Oferta nie spełniająca powyższych wymogów będzie odrzucona.
7. Oferty można składać:
7.1.w sekretariacie Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu,
do dnia 14.04.2011 r. do godz. 15:00.
7.2.przesłać za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do siedziby Organizatora)
do dnia 14.04.2011 do godz.15.00
7.3 przesłać fax na numer 158650 917 do dnia 14.04.2011 do godz. 15.00
Oferent na prośbę otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty.
Złożonej oferty nie można wycofać ani zmieniać. Oferty złożone po terminie nie będą

brane pod uwagę.
8. Wybór oferty odbędzie się w dniu 15.04.2010 r. o godz.11:00 w
Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu.
9. Kryteria Wyboru:
- cena 100%
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą zaproponowaną cenę za wyłączność
na usługę gastronomiczną-catering imprezy plenerowej: „Dni Połańca”.
10. W przypadku równorzędności ofert, Organizator przeprowadzi dodatkową rozmowę
11. z oferentami. ustny.
11. Dyrektor Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu zastrzega sobie możliwość odwołania
konkursu bez podania przyczyny.
12. Osoba upoważniona do kontaktów z Oferentami na temat konkursu jest
Anna Lalewicz, tel: 15 8650 917.
	
  

