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Zaproszenie do składania ofert na organizację strefy gastronomicznej na 
wyłączność podczas plenerowej imprezy masowej „Dni Buska- Zdroju 2023” 

Buskie Samorządowe Centrum Kultury w Busku- Zdroju zaprasza do składania ofert 
na dzierżawę powierzchni i organizację strefy gastronomicznej na wyłączność podczas 
plenerowej imprezy masowej „Dni Buska- Zdroju 2023” w dniach 26-27 sierpnia 2023 roku na 
terenach zielonych przy budynku Buskiego Samorządowego Centrum Kultury. 
  
Buskie Samorządowe Centrum Kultury w Busku- Zdroju ogłasza zapytanie ofertowe na 
wyłonienie podmiotu, któremu zostanie udostępniona powierzchnia terenów zielonych  
(ok. 500 m2) przy budynku Buskiego Samorządowego Centrum Kultury przy al. Adama 
Mickiewicza 22 w celu zorganizowania strefy gastronomicznej, w tym usług gastronomiczno-
handlowych zwanego dalej Wykonawcą.   
  
Postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych. 
  
1. Przedmiotem postępowania jest udostępnienie w dniach 26-27 sierpnia 2023 roku 
powierzchni na organizację strefy gastronomicznej na wyłączność. 
  
2. Strefa przy Buskim Samorządowym Centrum Kultury ma być czynna w orientacyjnych 
godzinach trwania imprezy: 
 
w dniu 26.08.2023 roku w godzinach 12.00 – 22.00, 
w dniu 27.08.2023 roku w godzinach 12.00 – 22.00. 
  
3. Udostępnienie terenu, na którym zorganizowana zostanie strefa gastronomiczna odbędzie 
się na podstawie protokołu przekazania po uiszczeniu opłaty za udostępnienie powierzchni. 
  
4. Osobami  uprawnionymi do kontaktu ze strony Buskiego Samorządowego Centrum Kultury 
są: 
 
Patrycja Furman- Kaszuba- 41 370 54 29 
Joanna Małkowska- 41 370 54 19 
  
5. Wykonawca jest zobowiązany do: 
 
1) ustawienia przy Buskim Samorządowym Centrum Kultury food trucków/ stoisk 
gastronomicznych dla około 2000 uczestników (rotacyjnie przez dwa dni) o zróżnicowanym 
przykładowym asortymencie w tym m. in.: 

• potrawy z grilla, rożna: kiełbaski, szaszłyki, karkówka, golonka itp. 

• kuchnia grecka, 

• kuchnia węgierska, 

• kuchnia meksykańska, 

• kuchnia tajska, 
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• frytki belgijskie,  

• kuchnia amerykańska (burgery wołowe, dania z kurczaka typu „Kentucky” w chrupiącej 
panierce, burgery typu „pulled pork”), 

• kuchnia włoska, 

• kuchnia turecka, 

• kuchnia chińska, 

• kuchnia wegańska, 

• szaszłyki, 

• zapiekanki, 

• hot- dogi, 

• wrapy, 

• popcorn, kukurydza gotowana, zawijane ziemniaczki itp., 

• owoce w czekoladzie, 

• gofry, wata cukrowa, słodycze, naleśniki, 

• hiszpańskie „Churros” (tradycyjne hiszpańskie „pączki” podawane z czekoladą), 

• lody: tajskie, świderki, gałkowe, kuleczkowe, 

• mobilna kawiarnia, 

• stanowiska z piwem i napojami chłodzącymi (zgodnie z Ustawą z dnia 20.03.2009 r. o 
bezpieczeństwie imprez masowych t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2171 oraz zgodnie z Ustawą 
z dnia 26.10.1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi tj. Dz.U.z 
2019 r. poz. 2277, jak tez innymi obowiązującymi przepisami), 
 

2) około 200 miejsc konsumpcyjnych (plenerowych) ławy, stoły, parasole, 

3) przygotowanie i przekazanie po 30 zestawów żywnościowych: posiłek + napój dla obsługi  

imprezy masowej ,,DNI BUSKA-ZDROJU 2023” w dniach 26-27 sierpnia 2023 r. 

4) na dystrybucję produktów, o których mowa w pkt. 1 Wykonawca otrzyma od Organizatora 

wyłączność, 

5) Wykonawca zapewnia sobie niezbędny sprzęt i środki potrzebne do wystawienia 

i funkcjonowania stoisk oraz odpowiednią liczbę personelu z ważnymi badaniami lekarskimi, 

6) Wykonawca zabezpieczy bieżące utrzymanie w czystości udostępnionej powierzchni w 

trakcie trwania imprezy oraz po jej zakończeniu, 

7) Wykonawca na własny koszt wygrodzi teren ogródka piwnego barierkami ochronnymi 

metalowymi od terenu imprezy, 

8) Wyłączność na dystrybucję produktów gastronomicznych nie obejmuje promocji 

i sprzedaży produktów regionalnych, tradycyjnych oraz wytwarzanych przez koła gospodyń 

wiejskich na stoiskach promocyjnych oraz stoisk firmowych, 

9) spełnienia wszelkich wymogów dot. przepisów ppoż. oraz sanitarno – epidemiologicznych, 

10) posiadania ubezpieczenia OC prowadzonej działalności, 

11) podpisania protokołu przekazania powierzchni na prowadzenie strefy gastronomicznej. 

 

6. Przed złożeniem oferty każdy z oferentów powinien dokonać wizji lokalnej udostępnianej 

powierzchni. 
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7. Z wybranym Wykonawcą Buskie Samorządowe Centrum Kultury w Busku- Zdroju zawrze 

umowę dzierżawy powierzchni. Projekt umowy stanowi załącznik nr 1. Minimalna stawka 

dzierżawy terenu pod organizację strefy gastronomicznej wynosi 20000, 00 zł netto. 

  

8. Oferta i wymagane dokumenty: 

1) dokładne oznaczenie Wykonawcy zawierające: 

imię i nazwisko, adres zamieszkania, nazwę firmy, adres firmy, NIP, REGON, wpis do ewidencji 

działalności gospodarczej lub KRS, numer telefonu, adresu poczty elektronicznej (e-mail), 

2) ubezpieczenie OC od prowadzonej działalności, 

3) wskazanie proponowanej kwoty netto i brutto za dzierżawę powierzchni na prowadzenie 

miasteczka  gastronomicznego na wyłączność podczas imprezy masowej „DNI BUSKA-ZDROJU 

2023” 26–27 sierpnia 2023 (zapewnienie kompleksowej obsługi gastronomicznej), 

4) podanie proponowanego asortymentu wraz z fotografiami stoisk gastronomicznych, 

5) referencje lub inne dokumenty potwierdzające wiarygodność oraz doświadczenie oferenta w 

organizacji tego typu imprez wydanych przez Wykonawcę głównego lub inne instytucje 

organizujące podobne imprezy masowe, 

6) datę i miejsce sporządzenia oferty wraz z podpisem Wykonawcy lub osoby 

go reprezentującej na podstawie pełnomocnictwa. 

  

9. Oferty należy składać wraz z wymaganymi dokumentami w zamkniętej kopercie z 

dopiskiem: 

„Konkurs ofert – strefa gastronomiczna Dni Buska- Zdroju 2023” 

Buskie Samorządowe Centrum Kultury w Busku- Zdroju 

al. Adama Mickiewicza 22, 28-100 Busko- Zdrój 

 

10. w toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert oraz wzywać wykonawców do uzupełnienia ofert. 

 

11. Ofertę należy złożyć do dnia 30.04.2023 r. Oferty złożone po wskazanym terminie zostaną 

odrzucone. 

  

14. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca wszelkie wymogi formalne, 

zawierająca jednocześnie najwyższą kwotę netto za prowadzenie strefy gastronomicznej oraz 

przedstawiającej różnorodny i atrakcyjny zgodny z oczekiwaniami oferowany asortyment. 

  

Informacje dodatkowe: 

 

1. Zamawiający zapewni Wykonawcy dostęp do energii elektrycznej w trakcie trwania 

imprezy masowej „DNI BUSKA-ZDROJU 2023” w dniach 26 – 27 sierpnia 2023 r. 
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2. Zamawiający zapewni sanitariaty w sąsiedztwie miasteczka gastronomicznego. 

3. Zamawiający zapewni na terenie imprezy służbę ochrony. 

4. Zamawiający nie dopuszcza sprzedaży napojów w butelkach szklanych ze względów 

bezpieczeństwa. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Organizatorów w zakresie 

ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. 

6. W przypadku wątpliwości co do złożonych ofert, Organizator zastrzega sobie możliwość 

przeprowadzenia dodatkowych rozmów/negocjacji w celu wyjaśnienia zapisów 

w formularzu ofertowym. 

7. Z wyłonionym Wykonawcą na wykonanie usługi opisanej w zapytaniu zawarta zostanie 

umowa w terminie do 20 dni od daty złożenia oferty. 

 

15. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości w formie informacji na  stronie 

internetowej www.bsck.busko.pl. 

 

16. Buskie Samorządowe Centrum Kultury w Busku- Zdroju zastrzega sobie prawo odwołania 

i/lub unieważnienia konkursu ofert w każdym czasie oraz prawo nie dokonania wyboru żadnej 

oferty bez podania przyczyny. 

W przypadku skorzystania z powyższych uprawnień, Organizatorom nie przysługują z tego 

tytułu wobec Buskiego Samorządowego Centrum Kultury w Busku- Zdroju żadne roszczenia. 

 

 

Załączniki do ogłoszenia: 

1) formularz ofertowy, 

2) plan zagospodarowania terenu, 

3) program imprezy, 

4) draft umowy. 

 

Busko- Zdrój, 21.03.2023 r.  

http://www.bsck.busko.pl/
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