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PROTOKbt Z WYBORU WYKONAWCY

1. Przedmiot zamdwienia:

Zapewnienie obslugi gastronomicznej imprezy pod nazwf} Gminny Dzicii Dziccka w Dfbowcu
w tenninie4czerwca20l7 r. natereniestadionu sportowego w D?bowcu wgodzinach 13.00.- 19.00 na wylqczno§d.

1. W ramach obshigi gastronomicznej oferent zobowiqzuje si? zorganizowad:

a) CO najmniej dwa stoiska gastronomiczne o zroinicowanym asortymencie m.in.:
- potrawy z griila (kielbaski, szaszfyki, steki hp.),
- hot-dogi, hamburgcry, zapiekanki, frytki
- napoje bezalkoholowe (woda gaz./niegaz., soki wieloowocowe, inne napoje) w plastikowych butelkach oraz
pus:^ach,
- gofiy, lody, wata cukrowa, popcorn, kukurydza itp.
b) iloSc iniejsc siedz^cych dla 200 os6b (stoly z lawkami). w tym przynamniej pofowa z zadaszeniem w posta-
ci parasoli bgdz namiotu o odpowiedniej powierzchni.
c) Wykonawca zapcwnia sobie we wlasnym zakresie dost?p do prqdu - (agregat prqdotworczy). Wykonawca

^  zapewnia sobie sam sprz?t gasniczy oraz inny niezb?dny sprz?t i ^rodki potrzebne do wystawienia i funkcjo-
nowania stoisk.

2. Ceny sprzedawanych podczas imprezy produktow iistala Wykonawca biorgc pod uwag? charakter imprezy.
3. Wykonawca zobowiqzany b?dzie do rozsiawienia stoisk zgodnie z wytycznymi organizatora.
4. Wykonawca zobowigzany bijdzie do obslugi punktow gastronomicznych w trakcie trwania imprezy oraz do

biezqcego utrzj'mania czystosci w granicach swojego obszaru, a takZe do zapewnienia odpowiedniej ilosci po-
jemnikdw na odpady przy stoiskach wydawania posilkow.

5. Wykonawca zobowiazuje si? do wydawania positkdw w naczyniach jednorazowych.
6. Wykonawca zobowiazany do posiadania sprawnych instalacji i urzgdzeh elektrycznych.
7. Wykonawca roziiczy transakcje z ZamawiaJ^cym w PLN w terminie do 31.05.2017r.

2. Informacja o sposobic upublicznienia zapytania ofcrtowego:

W ramach procesu wyboru wykonawcy usiugi przeprowadzono nast?puj^ce dzialania:
-  zamieszczono rozeznanie dost?pnej oferty na stronie internetowej www.dcbowicc.pl

3. Wykaz ofert, ktdre wplyn?ly w odpowiedzi na zapytanie ofertowe wraz ze wskazaniem daty wptynifcia
oferty do Zamawiajsjccgo:

1. Investimus sp. zo.o., ul. Lwowska 21. 38-400 Krosno, wplyn?lo 27.04.2017, godzina 15.12
2. Ligra Grzegorz Schabihski, ul. Floriahska 42. 38-200 Jaslo, wplyn?lo 27.04.2017. godzina 15.18

4. Informacjc o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczegolnych kryterWw oceny
i sposobie przyznawania punktacji poszczcgdlnym wykonawcom za spetnimie danego kryterium.

W niniejszym post?powaniu wybor oferty dokonany zostanie na podstawie kryterium:
- cena usiugi brutto - 100 % - liczba moiliwych do uzyskania punktow = 100

Jako oferta najkorzystniejsza uznana zostanie ta. ktdra otrzyma najwi?ksz4 ilo^fi punktow

W ramach oceny oferty otrzymaly nast?pujgcg ilosd punktdw:

1. Investimus sp. z o.o., ul. Lwowska 21, 38-400 Krosno - 100 pkt
3. Ligra Grzegorz Schabihski, ul. Floriahska 42.38-200 Jaslo- 39.84 pkt

5. Wskazanie wybranej oferty wraz z uzasndnienicm wyboru
Wybrana zostala oferta firmy: Investimus sp. z o.o.. ul. Lwowska 21, 38-400 Krosno oferta uzyskala najwi?kszq iloid
punktow.
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