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Białystok 03.02.2019

Zaproszenie do składania ofert
Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Czemu By Nie” jako główny organizatorwydarzenia:
IX Podlaski Piknik Militarny „MISJA WSCHÓD”, zaprasza potencjalnie zainteresowane podmioty do
składania ofert współpracy w następującym zakresie:
1. Opis oraz termin realizacji
a. Współpraca dotyczy sprzedaży lodów, sorbetów i pochodnych (zwanych dalej lodami)
podczas IX Pikniku Militarnego w Ogrodniczkach k. Białegostoku (teren dawnej
żwirowni) w terminie 21-23.06.2019 rok.
b. Sprzedaż lodów odbywać się będzie w trzech wyznaczonych stoiskach o wymiarach
5x3m.
c. Organizator zapewnia kontener na śmieci. Organizator nie zapewniadostępu do prądu.
d. Oferent zobowiązuje się do posiadania odpowiednich pozwoleń oraz zapewniania
odpowiedniej obsługi i zaopatrzenia do sprzedaży lodów w następujących godzinach
i.
21.06.2019 - 13.00-18.00
ii.
22.06.2019- 9.00-18.00
iii.
23.06.2019- 9.00-18.00
e. Po godzinach sprzedaży lodów jest możliwość uzupełniania zapasów.
2. Informacje dotyczące warunków uczestnictwa, sposobu przygotowania oferty oraz termin
składania i wyboru oferty.
a. Ofertę należy sporządzić na załączonym druku “Oferta” (zał. nr. 1). Oferta powinna
zawierać kwotę netto, jaką Oferent zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Stowarzyszenia
Inicjatyw Społecznych “Czemu By Nie”. Stowarzyszenie wystawi rachunek w terminie 7
dni od zakończenia Pikniku Militarnego w Ogrodniczkach.
b. Organizator – Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Czemu By Nie” – nie jest
płatnikiem podatku VAT (do kwoty rachunku nie jest doliczany podatek VAT i nie ma
możliwości jego odliczenia)
c. Ofertę należy wysłać w formie skanu na adres handel@piknikmilitarny.pl , w tytule
e-mail wpisać należy “Oferta 2019”.
d. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 17.02.2019 roku do godziny
20.00. Decyduje data wpływu e-mail na adres Organizatora.

3. Sposób oceny ofert.
a. Kwota (waga 100%).
4. Sposób oraz termin zapłaty.
Oferent zobowiązuje się do wpłaty 70% kwoty do 1.05.2019 oraz 30% kwoty do 20.06.2019 roku na
podane przez Organizatora konto.

Załącznik nr 1

Nazwa i adres (pieczątka) Oferenta
Oferta
Do
Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich
ul. Węglowa 8, bud. 30,
15-121 Białystok
Odpowiadając na skierowane do nas zaproszenie ofertowe dotyczące zagadnienia:
“Sprzedaż lodów, sorbetów i pochodnych podczas IX Pikniku Militarnego w Ogrodniczkach” składamy
ofertę następującej treści:
1. Oferujemy realizację przedmiotu zapytania oraz zobowiązujemy się do zapłaty kwoty
netto……….…. złotych (słownie) ……………………………………….. złotych.
2. Przyjmujemy do realizacji wskazane w zaproszeniu ofertowym warunki, w tym termin realizacji
zamówienia.
3. Informujemy, iż najpóźniej w dniu rozpoczęcia imprezy będziemy posiadać wszystkie
wymagane prawem pozwolenia.

…………………………………....
data i podpis osób uprawnionych

