
KONKURS 
NA OBSŁUGĘ GASTRONOMICZNO-HANDLOWĄ 

„Rybnickiej Majówki 2020: Maj, bzy, Rybnik i Ty – wydarzenia plenerowe” 
Teatr Ziemi Rybnickiej ogłasza konkurs ofert na wyłączną obsługę gastronomiczno-

handlową imprezy plenerowej  w dniach 1 -  3 maja 2020 r. 
 

1. Organizator: 
Teatr Ziemi Rybnickiej, 44-200 Rybnik, Plac Teatralny 1 
32 42 22132, e-mail: sekretariat@tzr.rybnik.pl 
 
2. Miejsce, terminy oraz zakres: 
Wydarzenie odbędzie się w ścisłym centrum miasta Rybnika na terenie Kampusu przy 
ulicy Rudzkiej 13, w dniach 1, 2 i 3 maja 2020 i towarzyszyć będzie imprezie masowej, 
której program określony został w pkt. 9. 
 
Przewidywane godziny funkcjonowania stref gastronomicznych – 12.00 - 22.00 
 
Wykonawca zobowiązany będzie do zorganizowania: 
 
a. Festiwalu  foodtrucków – min. 20 foodtrucków o zróżnicowanym menu, różnych kuchni 

świata, w tym wegetariańską i wegańską 
b. Organizacji ogródków piwnych z miejscami siedzącymi na min. 800 osób dla 

uczestników wydarzenia 
 

3. Zobowiązania wykonawcy: 
 
 - Wykonawca zobowiązany jest do posiadania odpowiednich pozwoleń na prowadzenie 
tego typu działalności, w szczególności pozwolenia Sanepidu oraz koncesji na sprzedaż 
napojów alkoholowych w trakcie i miejscu wydarzeń.   
 
- 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 przez wykonawcę powinny być sprawne, czyste i 
posiadać wymagane prawem atesty 
 
- Urządzenia będą dostarczone, rozładowane i obsługiwane przez pracowników 
Wykonawcy 
 
- Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Organizatora w zakresie 
Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.  
 
- Food Trucki i pozostałe stoiska powinny być estetyczne, a asortyment handlowy 
powinien zawierać się w ogólnie przyjętym kanonie stoisk gastronomicznych, tzn. nie 
przewiduje się możliwości sprzedaży artykułów przemysłowych , agd, elektrycznych, ubrań 
itp… 
 
- wykonawca zabezpiecza pełną obsługę osobową wydarzenia, dyżurnych elektryków oraz 
okablowanie  (przewody odpowiadające wymogom BHP i warunkom techniczno-
elektrycznym) 
 



- napoje w ogródkach piwnych sprzedawane będą wyłącznie w kubkach miejskich 
wielorazowych, kubki udostępni miejski operator – MOSIR Rybnik,  na wykonawcy ciążyć 
będzie organizacja transportu kubków oraz koszty ich wymycia w wyspecjalizowanej myjni 
 
 
4. Oferta powinna zawierać: 
 
- nazwę firmy, adres, NIP, telefon, adres email, wpis do rejestru przedsiębiorców 
- wykaz foodtrucków,  
- ilość miejsc siedzących pod parasolami i ilość punktów dystrybucji piwa 
- wykaz wykonanych wydarzeń o podobnym charakterze, referencje 
- zdjęcia z wykonanych imprez o podobnym charakterze, zdjęcia foodtrucków i ogródka 
piwnego 
 
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. 
 
 
- deklarowaną kwotę – za wyłączność na obsługę „Rybnickiej majówki” minimalna 
deklarowana kwota na ww. kompleksową obsługę handlowo-gastronomiczną wynosi 
15.000 zł  netto (słownie: osiemnaście tysięcy złotych 00/100).  
 
5. Oferty, miejsca i terminy 
 
 - Oferty należy składać do dnia 18 marca 2020 r. do godz. 11.00 w zamkniętych kopertach 
z dopiskiem „Rybnicka Majówka 2020 – oferta handlowo-gastronomiczna” pocztą lub 
osobiście w sekretariacie Teatru Ziemi Rybnickiej, Rybnik, Plac Teatralny 1. 
 
- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 marca 2020 o godz.12.00. 
 
O wynikach organizator poinformuje oferentów droga mailową  w dniu 19 marca 2020. 
 
6. Zastrzeżenia: 
 
– 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 
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. 
 
 
7. Uwagi końcowe: 
Organizator zobowiązuje się do: 
1) wpisania Festiwalu Foodtrucków do programu Rybnickiej Majówki „Maj, bzy, Rybnik 



i Ty”, celem promocji obu wydarzeń, 
2) udostępnienia przyłącza energii elektrycznej o mocy 120 kW oraz pokrycia kosztów 
energii. 
3) współpracy w zakresie utrzymania w czystości miejsca organizacji festiwalu, 
poprzez  bieżący wywóz nieczystości w trakcie jego trwania przez Rybnickie Służby 
Komunalne  z miejsca składowania odpadów. 
4) posługiwania się logiem i nazwą Wykonawcy w zaakceptowanej przez niego formie. 
 
8.  Kryteria oceny ofert  
 
– deklarowana kwota (50 pkt.),  
- doświadczenie organizacyjne (40 pkt.),  
- walory estetyczne (10 pkt.) 
 
9.  Wykonawcą zostanie spisana umowa według wzoru organizatora, z uwzględnieniem 
potrzeb oferenta, zwłaszcza w przedmiocie ekspozycji logo oferenta. 
 
 
10. Program Rybnickiej Majówki 2020: Maj, bzy, Rybnik i Ty – wydarzenia plenerowe, 
w części dotyczącej przedmiotowego konkursu: 
 
1 maja Hip-hop  
17.00 – R.A.U. 
18.30 – PRO8LEM 
20.00 – Hemp Gru 
 
2 maja  
18.00 – Sorry Boys 
20.00 -  Micromusic  
 
3 maja  
18.00 - SąStąd  
20.00 – Anita Lipnicka 
 
Szacowna liczba uczestników każdego dnia koncertów 3000 osób. 
 
9. Osoba do kontaktu w sprawach konkursu: 
Michał Wojaczek - dyrektor Teatru Ziemi Rybnickiej, 32 42 23235. 
 
 
 
         Michał Wojaczek 
         Dyrektor Teatru Ziemi Rybnickiej 
 
 


