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KONKURS 
NA OBSŁUGĘ GASTRONOMICZNO-HANDLOWĄ 

„DNI RYBNIKA 2017” 
Teatr Ziemi Rybnickiej ogłasza konkurs ofert na wyłączną obsługę gastronomiczno-

handlową imprez plenerowych w dniach 17-18 czerwca 2017 r. 
 

1. Organizator: 
Teatr Ziemi Rybnickiej, 44-200 Rybnik, Plac Teatralny 1 
32 42 22132, e-mail: sekretariat@rck.rybnik.pl 
 
2. Miejsce, terminy oraz zakres: 
 
Stadion Miejski MOSiR w Rybniku ul. Gliwicka 72: 
 
17 czerwca 2017 -  impreza masowa - zapewnienie i obsługa ogródków piwnych z 
gastronomią na 8000 osób - 75 kpl. ławostołów z parasolami na koronie stadionu i halą 
namiotową na torze żużlowym,  co najmniej 10 stanowisk małej gastronomii (oscypki, wata 
cukrowa, popcorn, lody, słodycze itp.), co najmniej 10 stanowisk handlowych (balony, 
zabawki, świecidełka i inne) 
 
18 czerwca 2017 – impreza masowa – zapewnienie i obsługa ogródków piwnych z 
gastronomią na co najmniej 7000 osób – 75 kpl. ławostołów z parasolami na koronie 
stadionu i halą namiotową na torze żużlowym, co najmniej 10 stanowisk małej gastronomii 
(oscypki, wata cukrowa, popcorn, lody, słodycze itp.), co najmniej 10 stanowisk 
handlowych (balony, zabawki, świecidełka i inne), wydanie ok. 300 posiłków dla 
uczestników Rajdu Rowerowego. 
 
 
3. Oczekiwania wobec wykonawcy: 
 
 - Wykonawca zobowiązany jest do posiadania odpowiednich pozwoleń na prowadzenie 
tego typu działalności, w szczególności pozwolenia Sanepidu oraz koncesji na sprzedaż 
piwa w trakcie i miejscu wydarzeń.  Dystrybucja piwa obywać się będzie wyłącznie w 
kubkach plastikowych, niedopuszczalna sprzedaż piwa w butelkach i puszkach. 
 
- Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojego sprzętu podczas trwania 
wydarzeń, także w godzinach nocnych, dbania o porządek w bezpośrednim sąsiedztwie 
swoich stoisk. 
 
- Wszystkie urządzenia dostarczone i ustawione przez Wykonawcę na terenie imprezy 
masowej powinny być sprawne, czyste i posiadać wymagane prawem atesty. Wykonawca 
ponosi pełną odpowiedzialność za właściwą eksploatację i bezpieczne korzystanie z 
urządzeń, sprzętu i stoisk handlowych. 
 
- Urządzenia będą dostarczone, rozładowane i obsługiwane przez pracowników 
Wykonawcy 
 
- Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Organizatora w zakresie 
Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. Dozwolona będzie sprzedaż piwa na terenie 
imprez masowych o zawartości alkoholu do 3,5% 
 
- Asortyment gastronomiczny i handlowy powinien być szeroki, dostosowany do różnych 
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grup wiekowych (oczekiwane potrawy: grill – kiełbasa, szaszłyki, krupnioki itp., hot-dogi, 
hamburgery, zapiekanki, frytki, bigos, żurek, napoje bezalkoholowe ciepłe i zimne, piwo) 
 
- Stoiska powinny być estetyczne, a asortyment handlowy powinien zawierać się w ogólnie 
przyjętym kanonie stoisk festynowych, tzn. nie przewiduje się możliwości sprzedaży 
artykułów przemysłowych, agd, elektrycznych, ubrań itp… 
 
 
4. Oferta powinna zawierać: 
 
- nazwę firmy, adres, NIP, telefon, 
- rodzaj asortymentu, 
- ilość stanowisk handlowych i gastronomicznych, 
- ilość miejsc siedzących pod parasolami, 
- wykaz wykonanych wydarzeń o podobnym charakterze, referencje, 
- zdjęcia z wykonanych imprez o podobnym charakterze, zdjęcia urządzeń,  
Oświadczenia o: 
– posiadaniu przez Wykonawcę stosownych uprawnień do prowadzenia działalności 
handlowo-gastronomicznej  zgodnie z wymogami ustawowymi, zwłaszcza opinii i 
pozwoleń Sanepidu, 
– posiadaniu niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowaniem przez Wykonawcę 
potencjałem technicznym i osobowym zdolnym do obsługi imprezy masowej. 
- przykładowy zestaw potraw, które serwowane będą podczas wydarzenia z gramaturą i 
cennikiem (piwo, kiełbasa z rożna, szaszłyk, krupniok, frytki, żurek lub grochówka)  
 
- deklarowaną kwotę – minimalna deklarowana kwota na ww. kompleksową obsługę 
handlowo-gastronomiczną wynosi 10.000 zł  netto (słownie: dziesięć tysięcy złotych netto).  
 
5. Oferty, miejsca i terminy 
 
 - Oferty należy składać, do dnia 20 kwietnia 2017 r. do godz. 11.00 w zamkniętych 
kopertach z dopiskiem „Dni  Rybnika 2017 – oferta handlowo-gastronomiczna” pocztą 
(obowiązuje data dostarczenia poczty do sekretariatu TZR) lub osobiście w sekretariacie 
Teatru Ziemi Rybnickiej, Rybnik, Plac Teatralny 1. 
 
- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 kwietnia o godz.12.00. 
Wyniki ogłoszone zostaną na stronie internetowej : www.bip.teatrziemirybnickiej.pl, do dnia 
24 kwietnia. 
 
 
6. Zastrzeżenia: 
 
– Organizator zastrzega, że wszelka działalność gastronomiczna i handlowa, która wiąże 
się z opiniami i pozwoleniami Sanepidu nie może być przedmiotem podnajmu dla innych 
podmiotów dopuszczonych do obsługi przez Oferenta. Oferent w tych dziedzinach będzie 
jedynym podmiotem odpowiedzialnym, Organizator natomiast nie będzie rościł praw 
finansowych względem innych podmiotów, dopuszczonych do obsługi imprezy przez 
Oferenta, w których opinie i pozwolenia Sanepidu nie są wymagane. 
 
– Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert bez podania przyczyn. 
 
– Organizator zastrzega sobie prawo do promocji i reklamy firm, które nie są związane z 

http://www.bip.teatrziemirybnickiej.pl/
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gastronomią i handlem podczas imprezy. 
 
– Organizator zastrzega sobie prawo do umieszczenia stoisk lokalnych rękodzielników, 
stoisk promocyjnych sponsorów oraz innych organizacji non-profit. 
 
– Organizator zastrzega sobie prawo rozmieszczenia stoisk. 
 
- Wyłączność sprzedaży napojów i napojów alkoholowych do 3,5 % nie dotyczy namiotu 
VIP dla ok. 100 osób, obsługiwanego przez sponsora Kabaryjtonu (tylko 18.06) 
 
 
7. Uwagi końcowe: 
-  Organizator zapewnia przyłącze zasilające w energię elektryczną, natomiast oferent 
zabezpiecza we własnym zakresie okablowanie do miejsca z urządzeniami elektrycznymi 
(przewody odpowiadające wymogom BHP i warunkom techniczno-elektrycznym) 
 
- Kryteria oceny ofert – deklarowana kwota (40 pkt.), doświadczenie organizacyjne  
(40 pkt.), walory estetyczne i ceny przykładowego asortymentu (20 pkt) 
 
- Z wykonawcą zostanie spisana umowa na obsługę gastronomiczno-handlową „Dni 
Rybnika 2017” według wzoru organizatora, z uwzględnieniem potrzeb oferenta, zwłaszcza 
w przedmiocie ekspozycji sponsora. 
 
 
8. Program Dni Rybnika 2017, w części dotyczącej przedmiotowego konkursu: 
 
Sobota, 17.06.2017 – 16.00 – 23.00 – Lato na Maxxxa  
(w ramach trasy Rmf Maxxx i interia.pl) 
16.00 – otwarcie bram stadionu  
16.00 -  Miasteczko dmuchańców (stadion lekkoatletyczny) 
17.30 – Mateusz Ziółko – koncert 
19.15 – Natalia Szroeder – koncert 
21.15 – Varius Manx & Kasia Stankiewicz – koncert 
22.45 – Światełko do Antoniczka – pokaz sztucznych ogni 
impreza biletowana – 5 zł przedsprzedaż, 10 zł w dniu imprezy, do lat 15 gratis. 
 
Niedziela, 18.06.2017  - 17.00 – 22.00 kabaRYJton 
- kabareton z udziałem czołowych polskich grup kabaretowych, wystąpią: 
Kabaret Ani Mru Mru 
Kabaret Zachodni 
Kabaret Noc 
Cezary Pazura 
Kabaret Młodych Panów 
Prowadzenie: Mariusz Kałamaga oraz Ewa Błachnio 
impreza biletowana od 30 – 90 zł. 
  
9. Osoba do kontaktu w sprawach konkursu: 
Michał Wojaczek - dyrektor Teatru Ziemi Rybnickiej 
sekretariat@tzr.rybnik.pl 
32 4223235 
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