Zielona Góra, dnia 10.03.2016 r.
L.dz. 637/2016/ORG
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/2016

Polski Związek Wędkarski Okręg w Zielonej Górze zaprasza do składania ofert na obsługę
gastronomiczną imprez wędkarskich w roku 2016 (wykaz imprez wraz z miejscami i orientacyjną
ilością uczestników oraz wzór umowy na obsługę gastronomiczną w załączeniu).

I.

Warunki dla usługobiorców:
1)

prowadzenie

zarejestrowanej

działalności

gospodarczej

z

zakresu

realizacji

usług

gastronomicznych lub cateringowych (wyciąg KRS)
2)

złożenie oferty w formie pisemnej do dnia 21 marca 2016 roku do godz. 12.00 w siedzibie biura
PZW Okręg w Zielonej Górze przy ul. Głowackiego 9, w zamkniętej kopercie opisanej „Oferta na
obsługę gastronomiczną imprez wędkarskich w roku 2016 – nie otwierać”

3)

oferta musi być zgodna z wymogami dla usługodawcy zawartymi w przedmiotowym zapytaniu
ofertowym

II.

4)

mile widziane referencje innych usługodawców korzystających z usług firmy

5)

informacje o doświadczeniach w obsłudze gastronomicznej imprez plenerowych

Informacja dla Oferentów:
1)

przedmiotem oferty jest świadczenie usług – obsługi gastronomicznej imprez wędkarskich
organizowanych przez PZW Okręg w Zielonej Górze w sezonie 2016 (według załączonego
wykazu)

2)

usługi obejmują:
 ustawienie stoiska na minimum godzinę przed rozpoczęciem imprezy, chyba, że ze
względów technicznych organizator wyznaczy inna porę tj. obsługa zawodów jedynie na
zakończenie imprezy
 zapewnienie stołów i miejsc siedzących na minimum 30 uczestników z możliwością ich
awaryjnego zadaszenia (np. na wypadek opadów atmosferycznych)
 przygotowanie zestawów podstawowych złożonych z ciepłego posiłku i napoju w cenie 13
zł brutto do wyboru przez uczestników

 przygotowanie zestawów specjalnych (ciepły posiłek + napój) w cenie wyższej niż 13 zł
brutto do indywidualnej dopłaty przez uczestników
 odpłatne umożliwienie uczestnikom imprez zakupu dodatkowych napojów i posiłków
w czasie od rozpoczęcia do zakończenia zawodów

III.

Wymagane informacje do zamieszczenia w ofercie
1) podanie minimum 5 zestawów podstawowych (ciepły posiłek + napój) w cenie 13 zł brutto
z określeniem dokładnej gramatury elementów wchodzących w skład zestawu oraz rodzaj
i wielkość napoju wchodzącego w skład zestawu
2) minimum 4 z w/w zestawów muszą być oferowane wymiennie na każdej imprezie
3) podanie wybranych cen posiłków i napojów oferowanych w stałej sprzedaży do możliwości
indywidualnego, odpłatnego korzystania przez uczestników zawodów
4) określenie terminu płatności faktur przelewowych za wykonanie usługi (14, 21 lub 30 dni)
5) termin ważności oferty

IV.

Uwagi końcowe
1)

usługodawca rozlicza się z usługobiorcą na podstawie wystawionej faktury za usługę
gastronomiczną w kwocie iloczynu wydanych talonów dla uczestników (zawodnicy + sędziowie
+ organizatorzy) przez cenę ustalonego zestawu podstawowego

2)

zastrzegamy sobie prawo do unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny

3)

zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej

4)

PZW Okręg w Zielonej Górze umożliwia wybranej firmie dodatkową sprzedaż artykułów
gastronomicznych w czasie trwania imprezy po cenach podanych w punkcie III.

5)

o dokładnej ilości uczestników każdorazowo przed planowaną imprezą poinformuje pracownik
Biura PZW Okręg w Zielonej Górze

6)

zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy na wypadek nie przestrzegania
zapisów umowy.

Oferty można składać do dnia 21 marca 2016 r. do godz. 12.00 na adres Biura PZW Okręg
w Zielonej Górze: Ul. Bartosza Głowackiego 9, 65 – 301 Zielona Góra w formie pisemnej w
zamkniętej kopercie opisanej: „Oferta na obsługę gastronomiczną imprez wędkarskich w roku 2016
– nie otwierać”

Bliższych informacji można zasięgnąć pod numerem telefonu: 68 453 73 41
Rozstrzygniecie nastąpi do 14 dni po zakończeniu składania ofert.

Zastrzegamy sobie prawo kontaktu w wybranymi oferentami.

KALENDARZ IMPREZ WĘDKARSKICH OKRĘGU PZW W ZIELONEJ GÓRZE NA ROK 2016
Załącznik nr 1.
Lp
.
A

RODZAJ IMPREZY WĘDKARSKIE / NAZWA

DATA

Przewidywana ilość
uczestników

Uwagi

ZAWODY W DYSCYPLINIE SPŁAWIKOWEJ - MISTRZOWSKIE

1.

OKRĘGOWE ZAWODY PODLODOWE

I / II

nie odbędą się

2.

MORSKIE MISTRZOSTWA OKRĘGU
SPŁAWIKOWE MISTRZOSTWA OKRĘGU
KADECI, JUNIOR U-18, JUNIOR U -23
SPŁAWIKOWE MISTRZOSTWA OKRĘGU
KOBIETY – 2 tury

16-17.04.

--------

Jez. „Moczydło”
(Osiecznica)
Darłowo

23-24.04.

60

Obrzyca – Górzykowo

22.05.

5

Stawy wojskowe – Żary

3.
4.
B
1.
2.
3.
4.*
5.*
6.
7.
8.

INDYWIDUALNE ZAWODY SPŁAWIKOWE ZALICZANE DO KLASYFIKACJI „GRAND PRIX” OKRĘGU
ZAWODY SPŁAWIKOWE
„ OTWARCIE SEZONU”
ZAWODY SPŁAWIKOWE
„PUCHAR WIOSNY”
ZAWODY SPŁAWIKOWE
„PUCHAR LATA”
ZAWODY SPŁAWIKOWE
„Puchar NOWEJ SOLI ”
ZAWODY SPŁAWIKOWE
„Puchar ZIELONEJ GÓRY”
ZAWODY SPŁAWIKOWE
„PUCHAR JESIENI”
ZAWODY SPŁAWIKOWE
„ZAKOŃCZENIE SEZONU”
ZAWODY SPŁAWIKOWE
”MASTERS”
1

10.04.

45

8.05.

45

5.06.

45

9.07.

45

10.07.

45

11.09.

45

16.10.

45

6.11.

25

Obrzyca
Górzykowo
Bóbr
Raduszec
Odra
Krosno Odrz.
Odra (ściana)
Nowa Sól
Odra (ściana)
Nowa Sól
Odra
Cigacice
Zalew Odry
Szprotawa
Zalew Odry
Bytom Odrz.

C
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ZAWODY ZALICZANE DO KLASYFIKACJI DRUŻYNOWEJ
„GRAND PRIX” OKRĘGU”
ZAWODY DRUŻYNOWE
3.05.
105
„PUCHAR WIOSNY”
ZAWODY DRUŻYNOWE
15.05.
105
„PUCHAR NOWEJ SOLI”
ZAWODY DRUŻYNOWE
26.06.
105
„PUCHAR KROSNA Odrz.”
ZAWODY DRUŻYNOWE
17.07.
105
„PUCHAR ZIELONEJ GÓRY”
ZAWODY DRUŻYNOWE
7.08.
105
„PUCHAR PREZESA ZO PZW”
ZAWODY DRUŻYNOWE
4.09.
105
„PUCHAR WINOBRANIA”
ZAWODY DRUŻYNOWE
25.09.
105
„PUCHAR WICEPREZESA ZO PZW”
ZAWODY DRUŻYNOWE
2.10.
105
„ZAKOŃCZENIE SEZONU”

D
1.

ZAWODY TOWARZYSKIE
Zawody karpiowe

2.
F

--------

Łowisko - Łazy

19.06.

--------

Odra – Krosno Odrz.

28.08.

50

Zalew „Karaś”
Lubsko

4.06.
ZAWODY SPŁAWIKOWE

E
1.

Odra
Krosno Odrz.
Odra
Nowa Sól
Odra
Krosno Odrz.
Odra
Cigacice
Odra
Krosno Odrz.
Odra
Cigacice
Odra
Krosno Odrz.
Odra
Krosno Odrz.

ZAWODY SPŁAWIKOWE
„ZŁOTA RYBKA”
ZAWODY SPŁAWIKOWE
DZIAŁACZY KÓŁ PZW

ZAWODY SPŁAWIKOWE MŁODZIEŻY

1.

ZAWODY DLA MŁODZIEŻY MPO

1.05.

25

Zalew „Karaś” Lubsko

2.

ZAWODY DLA MŁODZIEŻY MPO

22.05.

25

Stawy wojskowe – Żary

2

3.
4.
I
1.
J
1.
2.*
3.*
4.*
5.
6.
7.
K

ZAWODY O „PUCHAR WICEPREZESA ZO PZW
DS. MŁODZIEŻY” MPO
ZAWODY DLA MŁODZIEŻY MPO

18.09.

25

9.10.

25

ZAWODY W DYSCYPLINIE SPINNINGOWEJ - M I S T R Z O W S K I E
KLUBOWE SPINNINGOWE MISTRZOSTWA OKRĘGU
21100
I i II TURA
22.05.
ZAWODY SPINNINGOWE ZALICZANE DO „GRAND PRIX” OKRĘGU
ZAWODY SPINNINGOWE
1.05.
50
„PUCHAR ZIEMI LUBUSKIEJ”
ZAWODY SPINNINGOWE
26.06.
50
„ PUCHAR ODRY”
ZAWODY SPINNINGOWE
24.07.
50
„PUCHAR LATA”
ZAWODY SPINNINGOWE
14.08.
50
„PUCHAR WICEPREZESA ZO ds. SPORTU”
ZAWODY SPINNINGOWE
4.09.
50
„PUCHAR JESIENI”
ZAWODY SPINNINGOWE
18.09.
50
„ ZAKOŃCZENIE SEZONU”
ZAWODY SPINNINGOWE
9.10.
30
„MASTERS”
ZAKOŃCZENIE POSZCZEGÓLNYCH KLASYFIKACJI
RAZEM

Zalew „Karaś” –
Lubsko
Wapno III/IV - Zabór

Jez. „Paklicko Wielkie”

Odra - Cigacice
Odra – Radnica
Odra – Cigacice
Odra – Brody Sul.
Odra –Krosno Odrz.
Odra – Brody Sul.
Odra – Nietkowice

--------

--------

1825 posiłków

--------

UWAGA:
Terminy i miejsca zawodów wędkarskich podanych w kalendarzu imprez ZO PZW Zielona Góra na 2016 r. mogą ulec zmianie w wyniku
niekorzystnych warunków hydrologicznych.
3

UMOWA
na obsługę gastronomiczną imprez
zawarta w dniu ……………………. 2016 r. w Zielonej Górze pomiędzy:
Polskim Związkiem Wędkarskim Okręg

w

Zielonej

Górze

ul. Głowackiego 9, 65-301 Zielona Góra,

REGON 977899580, NIP 929-10-77-98,

z

siedzibą przy

reprezentowanym przez:
 Mirosława Kamińskiego – prezesa Zarządu Okręgu,
 Zdzisław Kowalski – v-ce prezes Zarządu Okręgu ds. Zagospodarowania i Ochrony Wód,
zwanym dalej PZW
a
………………………………….

z

siedzibą

……………………………………………,

REGON ………………………, NIP ………………………, reprezentowaną przez:
…………………………………..
zwaną dalej Dostawcą
§1
1. Przedmiotem umowy jest dostawa posiłków dla uczestników zawodów wędkarskich
organizowanych przez PZW, zwanych dalej „posiłkami”.
2. Terminy zawodów na które dostarczane będą posiłki oraz planowaną liczbę uczestników
określa załącznik nr 1 do umowy.
3. Liczba uczestników określonych w załączniku nr 1 ma charakter orientacyjny i może
ulec zmianie w przypadkach nieprzewidzianych w momencie podpisania umowy (np.
odwołanie lub zmiana terminu zawodów, zmiany liczby uczestników).
§2
1. Dostawca zobowiązany jest do:
1) przygotowania miejsca spożycia posiłków w miejscu rozgrywania zawodów,
wyposażonego w stoły i krzesła minimum dla 30 uczestników zawodów oraz w
zadaszenie (namioty) - w miarę zaistniałych potrzeb (np. opady atmosferyczne) ,
2) przygotowanie i podanie posiłku dla każdego uczestnika zawodów,
3) uprzątnięcie miejsca spożycia posiłków po zawodach.
2. PZW zobowiązany jest do potwierdzenia lub odwołania zawodów wędkarskich oraz
wskazania Dostawcy, w drodze pisemnej, elektronicznej lub telefoniczną dokładnej liczby

uczestników oraz datę i godzinę rozpoczęcia zawodów na co najmniej 3 dni przed
terminem rozegrania zawodów.
§3
1. Dostawca zobowiązany jest przygotować miejsce spożycia posiłku przed rozpoczęciem
zawodów. Obsługa gastronomiczna uczestników powinna obejmować okres od
rozpoczęcia do zakończenia zawodów lub w miarę zaistniałych okoliczności zgodnie
z wymogami organizatora (np. dostawa posiłków na wskazaną godzinę).
2. Zmiana terminu rozegrania zawodów lub odwołanie zawodów przewidzianych
w załączniku nr 1 nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy. PZW zobowiązany jest do
bezzwłocznego poinformowania Dostawcy o w/w okolicznościach drogą pisemną,
elektroniczną lub telefoniczną.
3. W przypadku, gdy odwołanie lub zmiana terminu zawodów wywoła dodatkowe koszty po
stronie Dostawcy, PZW zobowiązuje się do ich pokrycia pod warunkiem przedłożenia
przez Dostawce szczegółowej kalkulacji tych kosztów.
§4
1. Posiłek dostarczany uczestnikom powinien obejmować ciepłe danie składające się z
zestawów podstawowych w cenie 13 zł (trzynaście złotych 00/100) brutto,
przedstawionych w ofercie oraz z zestawów dodatkowych z możliwością zakupu lub
dopłaty do talonu. Każdorazowo na zawodach wędkarskich dostawca powinien
zabezpieczyć wybór minimum 4 zestawów.
2. Posiłki Dostawca wytworzy z surowców własnych i dostarczy własnym transportem do
miejsca rozgrywania zawodów, z zastrzeżeniem ust. 3. Posiłki

podawane będą

uczestnikom w naczyniach jednorazowych (talerze, kubki, sztućce), z zapewnieniem
odpowiedniej liczby serwetek.
3. Potrawy grillowane Dostawca zobowiązany jest przygotowywać na bieżąco w miejscu
organizacji zawodów.
§5
1. Dostawca zobowiązuje się do realizacji umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa, a w szczególności zgodnie ustawą 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności
i żywienia i przepisami szczególnymi (z późn. zm.).
2. Dostawca

zobowiązany

jest

dostarczać

o odpowiedniej temperaturze i świeże.

artykuły

spożywcze

dobrej

jakości,

3. Posiłki powinny być dostarczane własnym transportem Dostawcy w specjalistycznych
termosach dopuszczonych do kontaktu z żywnością, gwarantujących utrzymanie
odpowiedniej temperatury oraz jakości przewożonych potraw.
4. Dostawca zobowiązany jest do uporządkowania miejsca spożycia posiłków po zawodach.
Dostawca zobowiązany jest do zebrania i utylizowania we własnym zakresie zużytych
naczyń wraz z resztkami jedzenia.
§6
1. Zapłata za dostarczone posiłki następować będzie sukcesywnie, odrębnie za każde
zawody określone w załączniku nr 1 do umowy.
2. Cena 1 posiłku wynosi 13 zł (trzynaście złotych 00/100) brutto i jest niezmienna przez
cały okres obowiązywania umowy,
3. Cena, o której mowa w ust. 2, obejmuje wszelkie koszty Dostawcy związane z
przygotowaniem, i podaniem posiłku oraz uprzątnięciem miejsca jego spożycia po
zawodach.
4. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w oparciu o liczbę uczestników zawodów wskazaną
przez PZW zgodnie z § 2 ust. 2 umowy, cenę jednego posiłku określoną w ust.2, oraz
kosztów dojazdu na podstawie faktury wystawionej przez Dostawcę. Zapłata nastąpi w
terminie ……….. dni od doręczenia prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na
rachunek bankowy wskazany na fakturze. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia
rachunku PZW.
§7
1. Umowa obowiązuje od dnia podpisania do 31 grudnia 2016 r.
2. Każdej ze Stron przysługuje prawo rozwiązania umowy bez wypowiedzenia w przypadku
naruszenia przez drugą Stronę istotnych postanowień umowy, a w szczególności w razie:
1) niedostarczenia posiłków w terminie,
2) dostarczenia w nieprawidłowej ilości lub asortymencie,
3) dostarczenia posiłków nieświeżych lub niewłaściwe przygotowanych
4) braku zapłaty w terminie za dostarczone posiłki – pod warunkiem wyznaczenia na
piśmie dodatkowego terminu do zapłaty,
5) zawieszenia lub likwidacji działalności przez którąkolwiek ze Stron.
6) Przedstawienia na piśmie negatywnej opinii większości zawodników biorących udział
w zawodach, wynikające z niezadowolenia co do jakości wykonania usługi, oraz
jakości podawanych potraw

§8
1. Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy PZW
przysługiwać będą kary umowne:
1) w wysokości 3.000,00 zł - w przypadku rozwiązania umowy z przyczyn leżących po
stronie Dostawcy;
2) w wysokości 500 zł za każdy przypadek:
a) niedotrzymania terminu dostarczenia posiłku określonego w § 2 ust. 2 umowy
lub,
b)

dostarczenia posiłków w nieprawidłowej ilości albo asortymencie lub,

c) dostarczenia posiłków nieświeżych lub niewłaściwie przygotowanych
– jeżeli do nienależytego wykonania umowy doszło z przyczyn zawinionych przez Dostawcę.
2. Dostawcy przysługuje kara umowna w wysokości 3.000,00 zł - w przypadku rozwiązania
umowy z przyczyn leżących po stronie PZW.
3. Strony zastrzegają prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości
rzeczywiście poniesionej szkody.
4. Strony zgodnie ustalają, że PZW przysługuje prawo do potrącania kar umownych
z wynagrodzenia przysługującego Dostawcy.
§9
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. We wszystkich sprawach nie uregulowanych niniejszą umową maja zastosowanie
przepisy Kodeksu cywilnego.
3. Ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy
miejscowo dla siedziby PZW.
4. Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po
jednym dla każdej ze stron.

PZW

DOSTAWCA

