
Miejsko – Gminne Centrum Kultury w Jelczu-Laskowicach  
z siedzibą przy ul. Oławska 46,  

55-220 Jelcz-Laskowice 
 

zaprasza do złożenia oferty  
w zakresie obsługi gastronomicznej podczas 

Koncertu zespołu KOMBII pt. „Łączymy pokolenia”  
  
 

1. Opis przedmiotu zamówienia  
Usługa polegająca na zapewnieniu obsługi gastronomicznej podczas koncertu zespołu KOMBII pt. 
„Łączymy pokolenia”, który odbędzie się 10 listopada 2018 o godz. 18.00 w Centrum Sportu i 
Rekreacji Jelcz-Laskowice.   
 

2. Termin i miejsce wykonania zamówienia 
Zamówienie będzie realizowane w Centrum Sportu i Rekreacji, wstępna godzina dostarczenia 
posiłków: 11.00. 

 
3. Opis zmówienia 

Zamówienie polega na dostarczeniu (oraz serwisów pośrednich – w przypadku festynów dwu-
dniowych) na każdy z wyżej podanych festynów ( Dębina, Dziuplina, Grędzina, Miłocice, Piekary): 
 
- gorąca kawa, herbata,   
- 3 litry soku owocowego, 
- 3 litry soku pomidorowego, 
- 4 sztuki Isostar, 
- 2 litry Coca-Coli, 
- 2 litry Sprite, 
- lód do napojów 
- kubeczki jednorazowe, szklanki, filiżanki,  
- cukier, śmietanka do kawy, łyżeczki lub mieszadełka 
- świeże owoce,  
- sałatki, 
- kanapki (tylko ciemne pieczywo), 
- półmisek wędlin „chudych” 
- półmisek warzyw sezonowych 
- półmisek serów 
 

4. Opis warunków udziału w zapytaniu cenowym. 
O zamówienie może ubiegać się wykonawca, który spełnia następujące warunki: 
a) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 
b) ma niezbędną wiedzę i doświadczenie, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania 
zlecenia. 
 

5. Oferta 
1. Organizator nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
2. Oferent zobowiązany jest przedstawić całościową sumę brutto za realizację niniejszego 
zamówienia. 
3. W przypadku, gdy uczestnicy zamówienia zaoferowali tę samą cenę, zamawiającemu przysługuje 

swobodne prawo wyboru oferty na podstawie referencji. 
 



6. Kryterium oceny ofert  
Przedstawiona cena za realizację zadania – 100 % 
 

7. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentem 
Osobą ze strony zamawiającego uprawnioną do porozumiewania się z Oferentem jest:  
Dorota Miś-Hanys – Dyrektor M-GCK, dyrektor@mgck-jl.pl, tel. 509 736 988 
 

8. Termin i miejsce składania ofert 
Termin składania ofert został wyznaczony na dzień: 26 października 2018 r., ofertę w formie 
elektronicznej należy przesłać na adres: dyrektor@mgck-jl.pl lub dostarczyć osobiście do sekretariatu 
MGCK. 
 
 
 
         Dyrektor MGCK 
         Dorota Miś-Hanys 
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