
OFERTA

Odpowiadając  na  konkurs  ofert  na  „PRZYZNANIE  WYŁĄCZNOŚCI  OBSŁUGI

GASTRONOMICZNEJ  –  CATERING  ORAZ  KOMPLEKSOWEJ  OBSŁUGI

ROZRYWKOWO  –  REKREACYJNEJ  NA  IMPREZIE  -  DNI  CHEŁMKA  2019”

opublikowany na stronie internetowej Organizatora oraz na tablicy ogłoszeń

w siedzibie Organizatora:

1. Oferujemy za przyznanie  nam wyłączności  obsługi  gastronomicznej  –

catering  oraz  kompleksowej  obsługi  rozrywkowo  –  rekreacyjnej

na  terenie  Parku  Rodzinnego  w  Chełmku  przy  ul.Brzozowej

i Alei Parkowej w Chełmku w terminie 22 - 23.06.2019r. na imprezie

„DNI CHEŁMKA 2019”  kwotę …...........……………………….zł brutto

 (słownie:…………………………...............................................……..brutto)

2. W przypadku przyznania nam wyłączności zobowiązujemy do wniesienia

całości  ceny  za  wyłączność  obsługi  gastronomicznej  –  catering

oraz kompleksowej obsługi rozrywkowo – rekreacyjnej na terenie Parku

Rodzinnego w Chełmku przy ul.Brzozowej  i Alei Parkowej w Chełmku

w  terminie  22-23.06.2019r. na  imprezie  „DNI  CHEŁMKA  2019”

na  rachunek  bankowy  Organizatora  konkursu  w  terminie  zgodnym

z  wyznaczonym  w  podpisanej  umowie  oraz  pokryć  wszelkie  koszty

dodatkowe z tym związane.

3. Integralną częścią oferty są wszystkie załączniki  do oferty wymagane

w ogłoszeniu o konkursie tj:

(1) wypełniony formularz oferty,
(2) aktualne zezwolenie na sprzedaż i podawanie alkoholi do 4,5%              

oraz piwa,
(3) aktualne dokumenty potwierdzające możliwość wykonywania 

określonych w ofercie działalności, aktualny wpis do ewidencji 
działalności gospodarczej, 

(4) aktualne ubezpieczenie OC I NW,



(5) aktualne badania urządzeń wykorzystywanych podczas imprezy w tym
nadzorowane  przez  Urząd  Dozoru  Technicznego  -  protokoły  badań
i przeglądów wraz z wynikami. 

(6) zaświadczenie  o  przeszkoleniu  kadry  w  zakresie  obsługi  używanych
urządzeń,

(7) zaświadczenia  pracowników  zatrudnionych  na  stanowiskach
gastronomicznych  o braku  przeciwwskazań  do  wykonywania  takiej
pracy, wpisane do książeczki  do celów sanitarno-epidemiologicznych. 

(8) parafowany projekt umowy.

5.Dodatkowo proponujemy inne atrakcję 

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

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

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

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

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

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

6. Oświadczamy,  że  zapoznaliśmy  się  z  ogłoszeniem  o  konkursie

i uznajemy się za związanych wszystkimi warunkami  w nim zawartymi.

7. Oświadczamy, że w wypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą

przystąpimy  do  podpisania  umowy  w  miejscu  i  czasie  wyznaczonym

przez Organizatora konkursu.

      ............................................................
            (podpis składającego ofertę)
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