
OGŁOSZENIE
dotyczące składania ofert na otrzymanie wyłączności na sprzedaż piwa

podczas festynu „Małkińska Noc Nadbużańska 2017”

I. Gminny  Ośrodek  Kultury  i  Sportu  w  Małkini  Górnej  przy  ul.  Przedszkolnej  3
tel.  29-74-55-062  zaprasza  do  składania  ofert  na  wyłączność  na  sprzedaż  piwa  podczas
festynu „Małkińska Noc Nadbużańska 2017”, organizowanego w dn. 24-25 czerwca 2017r w
Zawistach Nadbużnych.

II.  Do  składania  ofert  upoważnione  są  osoby  fizyczne  i  prawne  prowadzące
działalność handlową, gastronomiczną i inną,  posiadające ważne zezwolenie (koncesję) na
handel  napojami zawierającymi poniżej 4,5% alkoholu (piwo). 

Oferta powinna zawierać:
1. Imię i nazwisko składającego lub nazwę firmy.
2. Adres.
3. Kopię aktualnego zezwolenia na sprzedaż piwa (koncesję),  wydanego przez

organy administracji właściwe dla miejsca siedziby składającego. 
4. Wysokość kwoty (w złotych), jaką oferent przeznacza na rzecz organizatora w

zamian za uzyskanie wyłączności na sprzedaż piwa, jednak nie mniej niż
12000zł netto.

III. Oferty w formie pisemnej można składać osobiście lub listownie w terminie do
dnia 31 marca 2017 roku do godziny 14:00 w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Małkini Górnej, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na sprzedaż piwa – Małkińska
Noc Nadbużańska”.

IV. Ofertę złożoną po wyznaczonym terminie zwraca się bez otwierania.

V. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31 marca 2017 roku o godzinie 14:30 w Gminnym
Ośrodku Kultury i Sportu w Małkini Górnej ul. Przedszkolna 3.

VI. Zwycięży  ta  oferta,  w  której  kwota  zaoferowana  Organizatorowi  będzie
najwyższa.

VII. Organizator zapewni Oferentowi dwa miejsca (z przyłączem energetycznym) z
przeznaczeniem na przygotowanie przez niego dwóch stoisk promocyjno-handlowych.

VIII. Organizator  wskaże  Oferentowi  miejsce  na  przygotowanie  przez  niego
ogródka piwnego, który powinien być wyposażony w 10 parasoli z kompletami bawarskimi.
Oferent zobowiązany jest do wygrodzenia ogródka piwnego trwałymi elementami (płotki).

IX. Oferent  przekaże  ponadto  2  beczki  piwa  50L  oraz  wypożyczy  sprawny
nalewak z butlą i gazem na potrzeby Organizatora.

X. Oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany
jest do wpłaty na konto GOKiS 20% sumy zaproponowanej w ofercie,  najpóźniej  w dniu
poprzedzającym podpisanie umowy. O terminie i miejscu podpisania umowy Oferent zostanie
powiadomiony odrębnym pismem.



XI. Jeżeli  wybrany  Oferent  w  ciągu  1  tygodnia  od  powiadomienia  go  przez
Organizatora nie podpisze umowy z Organizatorem i nie wpłaci wyznaczonej kwoty zostaje
wykluczony z dalszego udziału.

1.  Jeżeli  Oferent  wycofa  się  z  umowy po dokonaniu  wpłaty,  kwota  wpłacona  nie
podlega zwrotowi, a umowa na obsługę zaproponowana zostanie drugiemu z listy Oferentowi
z najwyższą zaproponowaną kwotą.

2.  Jeżeli  i  w tym przypadku  nie  nastąpi  podpisanie  umowy,  Organizator  wybierze
Oferenta z wolnej ręki.

3. Oferent, z którym zawarto umowę zobowiązany jest do wpłaty na konto GOKiS
30% kwoty zaproponowanej w ofercie do dnia 5 maja 2017 roku

4.  Pozostałą  kwotę  zaproponowaną  w  ofercie  wybrany  Oferent  wpłaci  na  konto
GOKiS do dnia 9 czerwca 2017 roku.

5.  Jeżeli  Oferent  wycofa  się  z  dalszej  współpracy po wpłaceniu  drugiej  transzy,  o
której  mowa  w  pkt.  XI.4,  przechodzi  ona  na  rzecz  Organizatora,  a  Organizator  wybiera
kolejnego Oferenta.

XII. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w składaniu ofert
osób i firm, które okazały się nierzetelne w stosunku do Organizatora w latach ubiegłych i nie
wywiązały się z zobowiązań.

XIII.  Organizator  zastrzega  sobie  prawo  unieważnienia  wyboru  ofert  bez  podania
przyczyn. 

XIV. W przypadku braku ofert  Organizator  w dalszej  kolejności  prowadził  będzie
rozmowy  indywidualne  z  podmiotami  branżowymi  bez  ogłaszania  kolejnego  terminu
składania ofert.
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