
OGŁOSZENIE 
Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego 

02-456 Warszawa, ul. Czereśniowa 98 
Oddział w Siedlcach, 08-110 Siedlce ul. Kazimierzowska 21 

zaprasza do składania ofert na obsługę gastronomiczną 
plenerowej imprezy wystawienniczo-targowej: 

XXI Międzynarodowe Dni z Doradztwem Rolniczym 
X Regionalna Wystawa Zwierząt  Hodowlanych 

organizowanej w Siedlcach na terenie Agencji Rozwoju Miasta Siedlce 
ul. Jana Pawła II 6 

w dniach 6 – 7 września 2014 r. 
 

1.  ORGANIZATOR  
Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie Oddział Siedlce  
tel.25 640 09 11, Komisarz Wystawy tel.25- 640 09 22. 
 
2. PRZEDMIOT KONKURSU 
Przedmiot konkursu obejmuje zapewnienie obsługi gastronomicznej imprezy: 
Międzynarodowe Dni z Doradztwem Rolniczym, X Regionalna Wystawa Zwierząt  
Hodowlanych, organizowanej w dniach 6 – 7 wrzesień 2014 r. w Siedlcach na terenie Agencji 
Rozwoju Miasta Siedlce, ul. Jana Pawła II 6, na powierzchni do 1000 m2,  
polegającej na: 
- sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości alkoholu do 4,5% oraz piwa, do spożycia na 
miejscu w kubkach jednorazowych,  
- sprzedaż dań grillowych, zup oraz dań typu fast food w naczyniach jednorazowych, 
- zapewnienie zacienionego parasolami miejsca siedzącego dla klientów (ławy i stoły). 
 
3. ZAKRES OBOWIĄZKÓW OFERENTA 
a) posiadanie wszystkich koniecznych dokumentów zezwalających na prowadzenie tego 
  typu usług (koncesja/licencja na sprzedaż alkoholu, kopia zgłoszenia do WSS, zezwolenie 
na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia na miejscu). Dokumenty te 
należy przedstawić Organizatorowi najpóźniej w dniu podpisania umowy,  
b) posiadanie odpowiednio wykwalifikowanej i przeszkolonej grupy pracowników  
  wykazującej się wysoką kulturą osobistą i schludnym wyglądem oraz odpowiednimi 
  zaświadczeniami wydanymi przez stację sanitarno-epidemiologiczną, 
c) posiadanie ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej działalności (kopia potwierdzona za 
zgodność z oryginałem, którą należy przedstawić Organizatorowi najpóźniej w dniu 
podpisania umowy,  
d) Wykonawca zobowiązuje się do zachowania czystości na obszarze objętym wyłącznością 
podczas trwania imprezy oraz posprzątanie tego terenu po zakończeniu imprezy, 
e) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia sobie agregatu prądotwórczego o 
odpowiedniej mocy w celu zapewnienia energii elektrycznej do obsługi swoich urządzeń lub 
uzgodnić przyłączenie do źródła prądu z właścicielem terenu tj. Agencją Rozwoju Miasta 
Siedlce, 
f) rzetelne wykonywanie powierzonych zadań, uczciwość i punktualność, 
g) wybrany Oferent jest zobowiązany do przedstawienia Organizatorowi menu oraz cen 
jednostkowych brutto, które będą  stosowane podczas obowiązywania umowy najpóźniej  
w dniu podpisania umowy. 
 
 



4. DOKUMENTY SKŁADAJĄCE SIĘ NA OFERTĘ   
a) wypełniony Formularz oferty (załącznik nr 1), w którym zostanie zawarta wysokość 
proponowanej kwoty na wyłączność obsługi gastronomicznej, 
b) aktualny odpis z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony 
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania oferty, 
c) przedstawienie udokumentowanego doświadczenia w przeprowadzaniu obsługi 
gastronomicznej imprez plenerowych w okresie ostatnich 3 lat (co najmniej 2 imprezy na 
powierzchni min. 500 m2, z podaniem dat ich wykonywania i nazw podmiotów na rzecz 
których, te usługi były wykonywane, mile widziane zdjęcia lud inne materiały wizualne). 
 
 
5. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT 
Oferty należy składać w siedzibie MODR Oddział w Siedlcach, ul. Kazimierzowska 21,  
08-110 Siedlce, osobiście lub za pośrednictwem poczty, w terminie do dnia 31.07.2104 r.  
w zaklejonych kopertach z napisem:  
„Oferta na wyłączność w zakresie obsługi gastronomicznej XXI MDzDR”.   
 
6. SPOSÓB WYBORU OFERTY 
Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany spośród ofert złożonych i spełniających 
wymagania postawione w ogłoszeniu. Oceny ofert dokona komisja w dniu 01.08.2014 r. 
Kryterium wyboru oferty będzie zaproponowana cena za obsługę gastronomiczną imprezy 
p.n. Międzynarodowe Dni z Doradztwem Rolniczym, X Regionalna Wystawa Zwierząt  
Hodowlanych, organizowanej w dniach 6 – 7 wrzesień 2014 r. w Siedlcach na terenie Agencji 
Rozwoju Miasta Siedlce, ul. Jana Pawła II 6, na powierzchni do 1000 m2, zgodnie z opisem 
przedmiotu zamówienia. 
Organizator przewiduje możliwość prowadzenia negocjacji cenowych, w terminie do 3 dni 
roboczych po dacie oceny ofert przez komisję, z dwoma wybranymi oferentami, którzy 
zaproponowali najwyższe ceny. 
Jeżeli oferent, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy  
w uzgodnionym terminie, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród 
pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny. 
Oferty składane w niniejszym postępowaniu nie podlegają zwrotowi. 
Z wybranym Wykonawcą, w terminie uzgodnionym z Organizatorem, zostanie podpisana 
umowa. 
 
7. INFORMACJE DODATKOWE 
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyn. 
Informacje dodatkowe na temat przedmiotu zamówienia można uzyskać w siedzibie 
MODR w Siedlcach pod numerem telefonu 25 640 09 22. Sprawę prowadzi Anna Olędzka. 
 
Siedlce, dnia 30 maja 2014 r. 

Dyrektor MODR 
       
  
 
       
         Andrzej Kamasa 



……………………….., dnia………….. 
……………………………..………........................ 

(Nazwa wykonawcy adres Wykonawcy) 

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego 

Oddział w Siedlcach 

08-110 Siedlce, ul. Kazimierzowska 21 

 

OFERTA WYKONAWCY 

w związku z zapytaniem ofertowym Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego w Warszawie O/Siedlce  dot.:* 

 Gastronomia 
 Wesołe Miasteczko 

 

*prawidłowe zaznaczyć „X” 

Nazwa wykonawcy:  

................................................................................................................................... 

 
Adres/siedziba wykonawcy:  
 
…................................................................................................................................ 
 

Telefon, fax, e-mail wykonawcy:  

…………………................................................................................... 

Dane osoby upoważnionej przez Wykonawcę do kontaktów z Organizatorem: 

………………………………………………………………………………………………………..…. 

Cena brutto  ......................słownie........................................................................... 

W cenę brutto zostały wliczone wszystkie koszty wykonania zamówienia. 

Zamówienie zrealizujemy sami/przy udziale podwykonawców.*   

*niewłaściwe skreślić 

W przypadku korzystania z Podwykonawców informuję, że Podwykonawcami będą: 

 

 

 

Zapoznałem się z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym i nie wnoszę 
do nich zastrzeżeń.  

     ............………………………………………………….… 

     (podpis i pieczątka imienna Wykonawcy/ osoby upoważnionej) 


