
 

KOSiR/KOF/1/2017 

Numer referencyjny  
 

Załącznik nr 1  

do Warunków Konkursu Ofert 

 

                                                            

 Pieczęć Oferenta 

 

Formularz oferty 

  

 

Konkurs  na wynajem pomieszczenia Kawiarni w Hali Sportowo – Widowiskowej w 

Kobierzycach, ul. Dębowa 20. 

 

 

 

1. NAZWA  OFERENTA : ................................................................ 

 

 

2. ADRES   OFERENTA : ................................................................ 

 

 

3. DANE  OFERENTA : ................................................................... 

 

- nr telefonu......................................................................................................... 

 

- adres mailowy ……………………………………………………………………… 

 

- nr faksu.............................................................................................................. 

 

- nr konta bankowego......................................................................................... 

 

4. Informacje będące przedmiotem oceny 

 

Lp. Kryteria oceny ofert Punkty (właściwe 

zaznaczyć 

„x”) 

1. Różnorodność – wyposażenie gastronomii z Deklaracją Zgodności CE (warniki, grille, 

frytkownice, gofrownice, naleśnikarki, podgrzewacze do parówek, miksery, koktajlery, 

opiekacze, tostery, witryny chłodzące). 

0-2 urządzenia z deklaracją CE 2 pkt  

3-4 urządzenia z deklaracją CE 4 pkt  

5-6 urządzeń z deklaracją CE 6 pkt  
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7-8 urządzeń z deklaracją CE 8 pkt  

9-10 urządzeń z deklaracją CE 10 pkt  

2. Planowany czas pracy punktu gastronomicznego - Kawiarni 

30 godz/tyg. 1 pkt  

powyżej 30 godz./tyg. – do 40 godz/tyg. 2 pkt  

powyżej 40 godz./tyg.  – do 50 godz/tyg. 3 pkt  

powyżej 50 godz./tyg. – do 60 godz/tyg. 4 pkt  

powyżej 60 godz./tyg. –do 70 godz/tyg. 6 pkt  

powyżej 70 godz./tyg. –do 80 godz/tyg. 8 pkt  

powyżej 80 godz./tyg. 10 pkt  

3.  Planowane usługi, które będą świadczone w punkcie gastronomicznym 

napoje gorące (kawa, herbata, czekolada) 2 pkt  

1 posiłek na ciepło (odgrzewane 1 danie + ciepłe przekąski  

( przykładowo: tosty, hot-dogi, gofry, naleśniki) itp. 

4 pkt  

2 posiłki na ciepło (odgrzewane 2 dania + ciepłe przekąski  

( przykładowo: tosty, hot-dogi, gofry, naleśniki) itp. 

8 pkt  

różnorodność artykułów spożywczych tzw: przekąski na zimno 

(batony, wafelki, napoje, chipsy itp.)  - min. 8 różnych artykułów 

3 pkt  

różnorodność artykułów spożywczych tzw: przekąski na zimno 

(batony, wafelki, napoje, chipsy itp.)  - min. 15 różnych 

artykułów 

6 pkt  

zdrowa żywność (sałatki, naturalne koktajle owocowe, owoce)   8 pkt  

4. Planowana liczba dni świadczenia usług gastronomicznych w tygodniu 

 

3 dni w tygodniu 2 pkt  

4 dni w tygodniu 3 pkt  

5 dni w tygodniu 4 pkt  

6 dni w tygodniu 5 pkt  

dodatkowo niedziela ( poza liczbą dni wskazaną powyżej) 1 pkt  

Podczas imprez organizowanych przez Kobierzycki Ośrodek 

Sportu i Rekreacji oraz inne podmioty organizujące imprezy w 

hali sportowo-widowiskowej za porozumieniem z Kobierzyckim 

Ośrodkiem Sportu i Rekreacji.  

5 pkt  

 

 

5. DO FORMULARZA OFERTY NALEŻY DOŁĄCZYĆ: 

 

1) wypis z właściwego rejestru potwierdzający dopuszczenie do obrotu prawnego w zakresie 

objętym zamówieniem: 

- (w zależności od statusu prawnego oferenta) 



b) aktualny odpis z właściwego rejestru (np. Krajowego Rejestru Sądowego) lub z centralnej 

ewidencji i informacji o działalności gospodarczej 

2) oświadczenie oferenta, o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia, WKO jak również o 

zaakceptowaniu wzoru umowy według załącznika nr 2 do WKO. 

3) dokumenty potwierdzające posiadane doświadczenie   

 

 

 

 

 

Kobierzyce, dnia………………    …………………………………………… 

                                                                               (Podpis i pieczęć firmowa Oferenta) 
 


