Nidzica, 18.06.2019r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Na punkt gastronomiczny w trakcie trwania imprezy plenerowej o charakterze
konferencyjno – targowym Potato Poland 2019 – XXVI Krajowe Dni Ziemniaka, które
odbędą się w dniach 23-25 sierpnia 2019r. w miejscowości Siemiątki koło Nidzicy.

Gospodarstwo Produkcji Rolnej „Centrala Nasienna” Sp. z o.o. wraz z IHAR
Bonin, jako organizatorzy targów zapraszają do złożenia oferty na punkt gastronomiczny,
który zapewni kompleksową obsługę gastronomiczną dla gości wystawy (spodziewana liczba
gości 10 tysięcy osób), tj. przygotowanie i sprzedaż zróżnicowanego asortymentu
gastronomicznego, w tym dania ciepłe i zimne przekąski, lody, gofry, kawa, herbata, zimne
napoje, w tym napoje alkoholowe typu piwo, itp.

I.

Informacje dodatkowe:

1. Oferty należy składać do dnia 19.07.2019r. – drogą pocztową lub mailową – na adres
GPR „Centrala Nasienna” Sp. z o.o. ul. Kolejowa 21, 13-100 Nidzica,
email: m.wisniewska@cnnidzica.pl
2. Ogłoszenie wyników nastąpi do 26.07.2019r. – na stronie internetowej
www.krajowedniziemniaka-ihar.pl
3. Organizator imprezy wyraża zgodę na rozstawienie stoiska gastronomicznego w
wyznaczonym przez siebie miejscu, gwrantując przy tym powierzchnię strefy 200m2.
4. Po stronie oferenta leży uzyskanie wszystkich niezbędnych zaświadczeń oraz
pozwoleń na sprzedaż oferowanych produktów, niezbędnych do prowadzenia
działalności w zakresie swoich usług (w tym zapewnienia zgodności działalności z
przepisami ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia). Posiadanie sprawnych,
wysoko wydajnych instalacji i urządzeń elektrycznych zgodnych z aktualnymi
normami bezpieczeństwa i przepisami BHP.
5. Koszt podłączenia do sieci i zużytej energii ponosi oferent.
6. Oferent dostarcza we własnm zakresie meble niezbędne do organizacji strefy
gastronomicznej, tj. krzesła, ławki, stoliki, parasole.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działanie ustawionych przez oferenta
wszelkich urządzeń oraz szkód wynikłych w czasie świadczonej usługi lub zdarzeń
losowych
8. Sprzedawane napoje oraz posiłki przez oferenta mogą być sprzedawane tylko i
wyłącznie w pojemnikach bezpiecznych, spełniających polskie standardy, atesty.
9. Ceny sprzedaży produktów gastronomicznych oraz napoi ustala oferent na własną
odpowiedzialność i ryzyko.
10. Organizator udziela wyłączności na obsługę gastronomiczną n aterenie wystawy z
wyłączeniem hal ekspozycyjnych, gdzie odbędzie się pokaz degustacyjny Polska
Smakuje KOWR i Polska Federacja Ziemniaka, oraz drobnych stoisk z przekąskami.

II.

Kryteria wyboru oferty
Oferowana kwota za stoisko gastronomiczne
Oferowane menu

