
Rzeszów, 17 maja 2022 r. 

 

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE 
 

Dyrektor Rzeszowskiego Domu Kultury zaprasza do składania ofert na zapewnienie 

kompleksowej usługi i obsługi gastronomicznej dla uczestników wydarzenia  

„Europejski Piknik” w dniu 31 lipca 2022 r.  

organizowanego na terenie zielonym przy rezerwacie przyrody Lisia Góra. 

 

I. ORGANIZATOR 

Rzeszowski Dom Kultury, ul. Staromiejska 43 a, 35 – 231 Rzeszów 

 

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejsze postępowanie na mocy obowiązujących przepisów prawa nie podlega ustawie 

z dnia 11 września 2019 r. (z późniejszymi zmianami) – prawo zamówień publicznych. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego ogłoszenia konkursowego 

do upływu terminu składania ofert. Dokonanie zmiany przekazuje się niezwłocznie 

wszystkim Oferentom, do których zostało wystosowane zaproszenie i jest ono dla nich 

wiążące. O dokonanych zmianach informuje się także na stronie internetowej 

www.rdk.rzeszow.pl, na której zostało zamieszczone ogłoszenie o prowadzonym 

postepowaniu konkursowym. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania 

konkursowego bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez 

wyboru ofert. 

4. Ogłoszenie konkursowe służy rozeznaniu rynku i nie zobowiązuje Organizatora do złożenia 

zamówienia. 

 

III. OPIS PRZEDMIOTU KONKURSOWEGO 

1. Konkurs dotyczy obsługi gastronomicznej uczestników wydarzenia „Europejski Piknik”. 

2. Informacje o Imprezie: 

a) przewidywana liczba uczestników: 500 osób, 

b) termin: 31 lipca 2022 r. od 13:00 do 18:00, 

c) miejsce: teren zielony przy rezerwacie przyrody Lisia Góra. 

3. Zakres usługi i założenia konkursu: 

a) konkurs ofert dotyczy zapewnienia kompleksowej obsługi gastronomicznej 

(z wyłącznością – z zastrzeżeniem, że na terenie rekreacyjnym znajdują się na stałe inne 

punkty gastronomiczne) podczas w/w imprezy, na którą składać się powinno: 

• sprzedaż napojów bezalkoholowych: woda, soki, napoje gazowane, herbata (bez 

kawy), 

• przygotowanie i sprzedaż potraw kuchni wegetariańskiej, 

• przygotowanie i sprzedaż produktów z grilla (np. kiełbasa, kurczak, warzywa, itp.), 

• zapewnienie odpowiedniej infrastruktury w postaci: stolików, ławek i parasoli, 

• zapewnienie odpowiedniej ilości punktów sprzedaży adekwatnej do liczby 

uczestników imprezy, 

• zapewnienie napojów i potraw oraz jednorazowych naczyń np. papierowych (nie 

plastikowych) w ilości adekwatnej do ilości przewidywanej liczby uczestników 

imprezy, 

• zapewnienie pojemników na śmieci oraz bieżącego utrzymania czystości w obrębie 

stoisk sprzedaży i miejsca konsumpcji, 

• zapewnienie na rzecz Organizatora 10 talonów na posiłek. 

 



b) Organizator zapewnia zasilanie prądu do stoisk sprzedaży, 

c) niedopuszczalne jest wprowadzanie innych niż monetarne (PLN) rozliczanie transakcji 

(żetony, talony, kupony itp.) 

d) organizator umożliwia reklamę Oferenta przy stoiskach sprzedaży, umieszczenie 

logotypu Oferenta na oficjalnym plakacie promującym wydarzenie, wyczytanie nazwy 

Oferenta przez konferansjera, możliwość ekspozycji własnych materiałów promocyjnych 

(roll’up, stand, ulotki) podczas całego wydarzenia, w szczegółowym programie, stronie 

internetowej Organizatora, 

e) propozycja cenowa dla Organizatora za wyłączność, 

f) data realizacji: 31 lipca 2022 r. od 13:00 do 18:00, 

g) miejsce: teren zielony przy rezerwacie przyrody Lisia Góra w Rzeszowie. 

 

IV. WARUNKI WYMAGANE DLA OFERENTÓW 

W konkursie ofert mogą wziąć udział Oferenci, którzy: 

1. Akceptują treść ogłoszenia bez zastrzeżeń – złożenie oferty jest uważane równoznacznie za 

akceptację treści warunków konkursu. 

2. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 

3. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym 

i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

 

V. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. 

2. Treść złożonej oferty musi zawierać: 

a) opis kompleksowej obsługi gastronomicznej, 

b) w przypadku użycia infrastruktury Organizator prosi o wizualizację i opis wysłonięcia  

znaków reklamowych, 

c) ofertę cenową za wyłączność na usługi objęte konkursem. 

 

VI. KRYTERIA OCENY OFERT 

1. 50% ocena zaproponowanej oferty gastronomicznej, 

2. 50% wysokość zaproponowanej opłaty za wyłączność. 

 

VII. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY 

1. Ofertę należy złożyć do dnia 23 maja 2022 r. do godz. 12:00 pocztą na adres: Rzeszowski 

Dom Kultury, ul. Staromiejskiej 43a, 35–231 Rzeszów, osobiście: biuro administracji 

Rzeszowskiego Domu Kultury, e-mailem: joanna.pelczar@rdk.rzeszow.pl  

2. Oferty złożone po terminie nie podlegają rozpatrzeniu. 

3. Pytania dotyczące oferty:  

Anna Laaroussi tel. 515 409 232,  

 

VIII. POSTANOWIENIA DODATKOWE 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia dodatkowych negocjacji  

i przerwania na każdym etapie postepowania ofertowego bez podania przyczyny. 

2. Zamawiający ma prawo nie powiadamiania oferentów, których oferta nie została wybrana 

w wyniku przedmiotowego postępowania. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia zakresu i jakości usługi zgodnej  

z zaproponowaną ofertą. 
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