KONKURS OFERT NA WYŁACZNOŚC NA SPRZEDAZ PIWA

w 2019 r.

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli ogłasza konkurs ofert na wyłączność
na sprzedażpiwa podczas Dnia Otwartych Drzwi w Końskowoli w dniu 30.06.2019 r.

Miejsce: Plac Wystawowy LODR

w Końskowoli, ul. Pożowska 2-8,

24-130 Końskowola

1. Oferent zobowiązany jest do posiadania odpowiednich pozwoleń na prowadzenie sprzedńy

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

piwa.
Oferent powinien posiadać doświadczęnię w organizacji tego typu imprez.
Oferent zobowiązany jest do zabezpieczenia swojego sprzętu podczas trwania festynu i dbania
o prządek w bezpośrednim sąsiedztwie swoich stoisk.
Oferent zobowiązuje się zabezpieczyó od 8 do 10 stanowisk o estetyaznym vrryglądzie
pracujących ciągle w godz. 8.30-17:00
Oferent będzie sprzedawał piwo w naczyniachjednorazowych.
Oferent zapewni miejsca siedzące dla200 osób pod parasolami.
Oferent zobowiązuje się do sprzedaży piwa tylko osobom pełnoletnim,
Organizator dopuszcz a sprzedń napoj ów bezalkohololvych.

LODR w Końskowoli zapewni oferentowi przyłączaelektryczne i wskaże miejsca handlowe,

Minimalna lcwota, którą Wykonawca może zaoferować
wynosi 2 000,00 zł brutto.

za wyłącznośćna sprzedaż piwa

Oferta wykonawcy, który zaproponuje cenę niższąniż minimalna zostanie odrzucona.

Oferty należy składać do dnia 31.05.2019 r. do godz. 12.00 w zamkniętych kopertach z
dopiskiem ,,Dzień Otwartych Drzwi w Końskowoli 2019 r. - wyłącznośćpiwoo' pocrtą lub
osobiście w sekretariacie LODR w Końskowoli ul. Pożowska 8,24-130 Końskowola.
Rozstrzygnięcie konkursu ofert nawyłącznośćna sprzedażpiwa odbędzie się dnia 31.05.2019 r. o
godz. l2zl0 w pokoju nr 6.

W

przypadku złożęniaidentycznych ofert wykonawcy zostaną wezwani

dodatkowych w terminie .vqtznaczonym przez zamawiającego.

do

zŁożenia ofert

Wyłoniony wykonawca wypełni kartę zgłoszenia będącą dokumentem uprawniającym do

uczestnictwa w DOD.

Zadeklarowarlą kwotę należy wpłació w kasie LODR w Końskowoli lub przelewem na konto
do dnia 10.06.2019 r. Dane do przelewu będą podane na karcie zgłoszenia. Brak wpłaty w
Wznaczonym terminie spowoduj e unieważnienie koŃursu.

Organizatot zastrzega sobie prawo do: odstąpienia od wyboru oferenta bez podaniaptzyczyn,
odwołania konkursu ofert bez podania przyczyn, promocji i reklamy firm nie zilązanych z
gastronomią i handlem podczas festynu.
Organtzator nie odpowiada za puttkty handlowe znajdujące się poza terenem należącym do
LODR w Końskowoli.
Oferta powinna zawięrać:
l. nazwę firmy, adres, NIP, REGO, telefon,
2. ilośó stanowisk handlowych.
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