
 
 

 

   

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

KOMPLEKSOWA GASTRONOMIA (LEKKA I CIĘŻKA),  

STOISKA HANDLOWE ORAZ SPRZEDAŻ PIWA 

Dni i Noce Krzywej Wieży 2022 

8-9 lipca 2022 

 

I. ZAMAWIAJĄCY 

 

Ząbkowickie Centrum Kultury i Turystyki ul. Rynek 24,  

57-200 Ząbkowice Śląskie 

Reprezentujący – Paweł Onyśków – Dyrektor Ząbkowickiego Centrum Kultury i Turystyki 

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Przedmiotem zapytania ofertowego jest udzielenie wyłączności przez zamawiającego na kompleksowe 

zabezpieczenie obsługi gastronomicznej (lekkiej i ciężkiej), sprzedaży piwa, stoisk handlowych tj. montażu, 

demontażu wraz z obsługą podczas imprezy plenerowej oraz minimum 40 kompletów ławostołów wraz             

z zadaszeniem.  

“Dni i Noce Krzywej Wieży 2022” która odbędzie się 8-9.07.2022r. na Plantach Zamkowych,  

ul. Krzywa w Ząbkowicach Śląskich 

Głównymi gwiazdami wydarzenia będą: Maryla Rodowicz, Smolasty, Paluch, Poparzeni Kawą Trzy,            

Róże Europy oraz Jeden Osiem L. 

 

 



 
 

 

 

 

 

III WYMAGANIA: 

 

a/ Oferent musi się legitymować przynajmniej 5-letnim doświadczeniem w organizacji  

imprez plenerowych  potwierdzonych referencjami 

b/ oferent ma obowiązek złożyć oświadczenie, które stanowi załącznik nr 2  do niniejszego  

zapytania ofertowego. 

 

IV. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 

8-9 lipca 2022r. Ząbkowice Śląskie, Planty Zamkowe przy ulicy Krzywej. 

Przedmioty zamówienia mają być przygotowane na  

godz. 14:00 w dniu 8 lipca 2022r. 

 

V. FORMA PŁATNOŚCI – Wpłata na konto wskazane przez Zamawiającego najpóźniej 7 dni przed 

rozpoczęciem imprezy masowej - na podstawie faktury VAT wystawionej przez Zamawiającego. 

 

VI. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 

Oferta powinna być sporządzona na załączonym formularzu (załącznik nr 1) i być opatrzona  

pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia, zawierać dokładne dane i czytelny podpis  

oferenta. Oferta powinna zawierać informacje potwierdzające stawiane przez zamawiającego wymagania.   

 

 



 
 

 

 

 

Oferenci powinni załączyć: 

1. Ważne ubezpieczenie firmy wraz z aktualną opłatą 

2. Posiadane referencje - przynajmniej 3 wydarzenia 

3. Kserokopię wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego 

  

VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Ofertę w wersji papierowej lub elektronicznej należy przesłać na adres:  

Ząbkowickie Centrum Kultury i Turystyki, ul. Rynek 24, 57-200 Ząbkowice Śl., imprezy@zckit.pl 

Do dnia 3 czerwca 2022r. do godz. 23:59 

2. O wyborze najkorzystniejszej oferty oferenci zostaną powiadomieni telefonicznie. 

3. Oferent przed upływem terminu składania ofert może zmienić lub wycofać swoją ofertę. 

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

5. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.   

 

VIII. WYBÓR OFERT NASTĄPI - w następnym dniu roboczym, po upływie terminu składania  

ofert tj. 6 czerwca 2022r. 

 

IX. DODATKOWE INFORMACJE 

 1.Kryterium oceny ofert : 

    najkorzystniejsza oferta – cena, profesjonalizm, doświadczenie, referencje. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania 

przyczyny 
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2. Osoba upoważniona do kontaktu:  

Radek Tarach,  tel. 74 815-28-96, 531 039 632, e-mail: imprezy@zckit.pl 

X. ZAŁĄCZNIKI : 

1. Wzór formularza ofertowego. 

2. Oświadczenie do niniejszego zapytania ofertowego. 
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