
Zapytanie ofertowe  

Wałcz, dnia 14.03.2019r. 

Zamawiający: Wałeckie Centrum Kultury, Plac Zesłańców Sybiru 3, 78-600 Wałcz 

ZAPYTANIE OFERTOWE  

dotyczące wynajmu placu (wyłączność) podczas organizacji imprez masowych 
artystyczno – rozrywkowych: 

1.  „Festiwal dwóch jezior” w dniach 12-14.07.2018r. na terenie plac przy 
Promenadzie Jeziora Raduń  

2. „Pożegnanie Lata” w dniu 31.08.2019r. na terenie plac przy Promenadzie 
Jeziora Raduń  
 

 

Wałeckie Centrum Kultury zaprasza Państwa do złożenia oferty na wynajem placu 
(wyłączność) na organizację i prowadzenie garmażerki wraz z ogródkiem piwnym  w 
czasie trwania imprez masowych artystyczno – rozrywkowych: 

1. „Festiwal dwóch jezior” w dniach 12-14.07.2018r. na terenie plac przy 
Promenadzie Jeziora Raduń  

2. „Pożegnanie Lata” w dniu 31.08.2019r. na terenie plac przy Promenadzie 
Jeziora Raduń  

 

Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi: 

1. Zorganizowanie i prowadzenie garmażerki oraz ogródka piwnego: 
a) właściwe oznakowanie i zabezpieczenie ogródka piwnego 
b) organizacja zaplecza gastronomiczno – handlowego 
c) zapewnienie: 

                    - 200 kompletów ławo – stołów (200 stołów piwnych oraz 400 ławek) 
                     „Festiwal  dwóch jezior” w dniach 12-14.08.2018 r.  

 
         - 100 kompletów ławo – stołów (100 stołów piwnych oraz 200 ławek)    
            „Pożegnanie Lata” w dniu 31sierpnia 2019r. 
 

 

 



Oferta powinna zawierać: 

 
- nazwę i adres Oferenta 
- propozycję menu 
- ceny poszczególnych propozycji z menu 
- ceny proponowanych piw 
- proponowaną wysokość wpłaty określonej kwoty netto plus stawka VAT, kwoty w 
rozbiciu na dwie imprezy za prowadzenie obsługi podczas imprezy artystyczno – 
rozrywkowej  (termin wpłaty do 1 czerwca 2019r.) 
- dane osoby upoważnionej do bieżących kontaktów z organizatorem imprezy oraz 
telefon kontaktowy 

Termin i miejsce wykonania zamówienia: 

1. 12-14lipca 2019r. na placu  przy Promenadzie Jeziora Raduń. Oferent ma być 
przygotowany na godz. 14.00 w dniu 12 lipca 2019r. oraz na godz. 14.00 

2.  31.08.2019r. Wałcz, na placu  przy Promenadzie Jeziora Raduń, oferent ma 
być przygotowany na godz. 14.00 .  
Teren określa zamawiający. 

Informacje dodatkowe: 

• na wykonanie usługi opisanej powyżej zostanie zawarta umowa 
• oferent składając swoją propozycję oświadcza tym samym, iż posiada wszelkie 
wymagane koncesje i zezwolenia, które są wymagane do prowadzenia jego 
działalności, będzie je posiadał przy sobie w dniu imprezy 
• zamawiający nie ma wpływu na funkcjonowanie sklepów w sąsiedztwie placu 
planowanej imprezy 

Oferta musi zostać złożona w zaklejonej kopercie 

Sposób oceny ofert: 

Oferty zostaną ocenione wg kryterium: 
- proponowane ceny garmażerki i piwa określone w kwocie netto plus podatek VAT 
- zapewnienie : 

                    - 200 kompletów ławo – stołów (200 stołów piwnych oraz 400 ławek)  
                      „Festiwal  dwóch jezior” w dniach 6-8.07.2018 r.  

 
         - 100 kompletów ławo – stołów (100 stołów piwnych oraz 200 ławek)    
            „Pożegnanie Lata” w dniu 25 sierpnia 2018r. 

 
- proponowana wysokość wpłaty (za wyłączność) prowadzenia obsługi podczas 
imprezy określone w kwocie  netto plus podatek VAT, 



Należy podać proponowane kwoty netto plus podatek WAT w rozbiciu na dwie 
imprezy: 

1. „Festiwal dwóch jezior”  
2.  „Pożegnanie Lata”  

-  różnorodność oraz rodzaj proponowanego asortymentu, wizualizacja stoisk, 

- referencje, opinie dokumentujące doświadczenie w zakresie świadczonych usług 

 

 
Procedura – Sposób sporządzenia oferty: 

1. Ofertę w wersji papierowej  w zaklejonej kopercie z napisem „Zapytanie ofertowe” 
należy przesłać na adres Wałeckie Centrum Kultury, Plac Zesłańców Sybiru 3, 78-
600, do dnia 25.03.2019 r. do godz. 15.00 
2. Rozpatrzenie ofert nastąpi do 26.03.2019r.. 
3. Oferty złożone po terminie lub nie spełniające formalności nie będą rozpatrywane. 

 
Wszelkich dodatkowych informacji udzieli – Barbara Radkiewicz -Kierownik Działu 
Technicznego i Organizacji imprez Wałeckiego Centrum Kultury 
organizacja@wck.info.pl ( od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00) 

 

 
Postanowienie końcowe: 

1. Oferent, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest do 
zawarcia umowy w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników zapytania przez 
Zamawiającego (informacja zostanie przekazana telefonicznie, pisemnie  
lub elektronicznie). 
2. W przypadku nie przystąpienia do zawarcia umowy. Zamawiający wezwie  
do zawarcia umowy  kolejnego oferenta, który zaproponował najlepszą ofertę  
za wyłączność usługi. 

Klauzula informacyjna  

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) 

informujemy, że: 

1. Administratorem państwa danych osobowych jest Wałeckie Centrum Kultury ul. 

Plac Zesłańców Sybiru 3,                                         78-600 Wałcz 



2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym możecie Państwo 

skontaktować się poprzez adres        e-mail: kadry(at)wck.info.pl (w miejsce „at” 

wpisać znak „@”) lub telefonicznie 067 381 95 57. 

3. Administrator danych nie przekazuje Państwa danych osobowych do państwa 

trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

4. Dane  będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu, nie 

dłużej niż 5 lat 

5. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz 

wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

6. Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym 

profilowaniu. 

7. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego celu. 

 

 


