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ORGANIZACJA SZKOLENIA LOTNICZEGO ULC-PL-CTO-24/2008

Nowy Targ, 19 kwiecień 2022r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Aeroklub Nowy Targ zaprasza do złożenia oferty na obsługę imprezy plenerowej
XII Nowotarski Piknik Lotniczy.
I. IMPREZA :
1. „XII NOWOTARSKI PIKNIK LOTNICZY” ( 16 -17 Lipca 2022 rok )
II. TEREN IMPREZY:
Obsługa gastronomiczna obejmuje teren lotniska sportowego w Nowym Targu podczas trwania ww.
imprezy.
III. ZAKRES SPRZEDAŻY:
1. Piwo i napoje – producenci wskazani przez Organizatora
2. Gastronomia w skład której wchodzą: grillowanie dania, mięsa i wędliny np. kiełbasy, karczki,
dziczyzna, szaszłyki – dostawca wskazany przez Organizatora
IV. ZAKRES OBOWIĄZKÓW OFERENTA:
1. Oferent zobowiązuje się zapewnić sprzęt techniczny w ilości nie mniejszej niż:
 ława bawarska (stół i dwie ławy) – 100 zestawów
 namiot gastronomiczny bez reklamy (ogólnodostępny) o minimalnej powierzchni 150m 2 , w
celu zabezpieczenia odwiedzających przed złymi warunkami atmosferycznymi
 namiot VIP bez reklamy (ok. 200 osób dziennie) wraz z niezależnym zapleczem
gastronomicznym (grill itp.), niezbędnym wyposażeniem (ławy, lodówki, parasole) oraz
niskim ogrodzeniem od strony płyty lotniska
2. Oferent zobowiązuje się zapewnić na własny koszt zabezpieczenie sanitarne imprezy, w tym
toalety przenośne dla personelu oraz gości pikniku w ilości wskazanej przez organizatora oraz
sanepid.
3. Oferent zobowiązuje się do obsługi miejsc gastronomicznych podczas w/w imprezy w godzinach
trwania oraz do bieżącego utrzymania czystości w granicach swojego obszaru działania,
sprzątanie terenu po imprezie oraz zabezpiecza kontenery na odpady komunalne.
4. Oferent zapewnia dostęp do wszelkich
elektrycznej (agregat) oraz ponosi ich koszty.

koniecznych

mediów w szczególności energii

5. Oferent może przedstawić dodatkowe własne propozycje (np. sponsoring, inne formy współpracy,
poszerzenie zakresu oferty, itp.)
6. Oferent we własnym zakresie uzyska wszelkie wymagane prawem
sprzedaż piwa, napojów niealkoholowych i działalność gastronomiczną.

zgody i koncesje na

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU NA OBSŁUGĘ IMPREZY PLENEROWEJ i
DOKUMENTY WYMAGANE:
Oferta powinna zawierać:






Imię i nazwisko lub nazwę Oferenta i adres Oferenta,
Proponowane wynagrodzenie dla organizatora z tytułu zawarcia umowy na prowadzenie
działalności gastronomicznej oraz dodatkowo wynagrodzenie za każdy sprzedany
hektolitr piwa
oznaczenie przedsiębiorcy (wpis do właściwego rejestru, dokument potwierdzający
nadanie NIP)
opis doświadczenia w prowadzeniu działalności gastronomicznej, w tym w zakresie
imprez plenerowych oraz wskazanie obsługiwanych dotychczas imprez.

VI. INNE POSTANOWIENIA
Wybrany oferent zobowiązany będzie do wpłaty zaliczki w wysokości 3000 zł netto w terminie
do 14 dni od dnia ogłoszenia wyboru oferenta. Zaliczka zaliczona będzie na poczet przyszłych
zobowiązań po podpisaniu umowy. Wybrany oferent zobowiązuję się do podpisania umowy w
terminie 30 dni od ogłoszenia wyboru oferenta. Wybór producenta piwa, napojów energetycznych
oraz producenta mięs i wędlin , które będą oferowane przez Oferenta podczas trwania imprezy leży
do gestii organizatora.
VII. TERMIN, MIEJSCE SKŁADANIA I KRYTERIUM WYBORU OFERT :






Zainteresowani przedsiębiorcy proszeni są o składanie ofert w nie przekraczalnym terminie
do dnia 13 maja 2022 r na adres mailowy: piknik@epnt.pl
Oferty zostaną rozpoznane przez Organizatora, który podejmie decyzję o dalszych
negocjacjach z wybranymi przedsiębiorcami, z których wyłoniony zostanie jeden podmiot
oferujący najkorzystniejsze warunki oferty.
Głównym kryterium wyboru jest cena oraz doświadczenie
Organizator może zawnioskować o inne dokumenty od Wnioskodawcy potwierdzające
możliwość należytego wykonywania usług.
Składane wnioski nie są uważane za oferty w rozumieniu k.c., a niniejsze zaproszenie do
składania ofert za przetarg lub inne wiążące ogłoszenie.

z wyrazami szacunku
Józef Stachoń Tutoń
prezes Aeroklubu Nowy Targ

Multimedia:


Oficjalna strona Nowotarskiego Pikniku Lotniczego – www.pikniknowotarski.pl

Osoby odpowiedzialne:



Józef Stachoń Tutoń + 48 602458554, e_mail: prezes@aeroklub.nowytarg.pl
Robert Koprowski + 48 604403033, e_mail: wiceprezes@aeroklub.nowytarg.pl

