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Rogów, dn. 13.03.2015 r.

Nieograniczony konkurs ofert
na obsługę gastronomiczną st. Jeżów
na zasadzie wyłączności
Zarząd Fundacji Polskich Kolei Wąskotorowych z siedzibą przy ul. Dworcowej 37, 95-063 Rogów, zarządca zabytkowej
Kolei Wąskotorowej Rogów – Rawa – Biała ogłasza nieograniczony konkurs ofert na obsługę gastronomiczną st. Jeżów
na zasadzie wyłączności.
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Na przedmiot zamówienia składa się zapewnienie
kompleksowej obsługi gastronomicznej podczas:
kursów kolei w okresie 25.04 – 31.12.2015 zgodnie
z poniższym harmonogramem:
a) Pociągi do Jeżowa we wszystkie niedziele od
26.04 do 30.08.2015 włącznie, oraz dodatkowo
w dni: 01.05 (piątek), 02.05 (sobota),
04.06 (czwartek), 05.06 (piątek), 06.06 (sobota),
15.08 (sobota),
w godzinach 11:20 – 16:00;
b) Pociągi do Jeżowa we wszystkie niedziele od
06.09 do 27.09.2015 włącznie,
w godzinach 11:20 – 14:20;
c) Święto Wiosny w dniu 25.04 (sobota),
w godzinach 13:20 – 14:20;
d) Pociągi do Zabytków w dniach 27.06, 25.07 oraz
29.08.2015 (soboty)
w godzinach 16:58–17:45;
oraz dodatkowo na zasadzie pierwszeństwa otrzymania
zlecenia w pozostałe dni po wcześniejszym
uzgodnieniu (obsługa grup zorganizowanych).
2. Zakres zamówienia:
Zakres rzeczowy który musi zapewnić Oferent
obejmuje co najmniej stoisko gastronomiczne,
o zróżnicowanym asortymencie o charakterze
regionalnym w tym m.in.:
a) miejscowe kiełbasy i kaszanki do pieczenia na
ognisku,
b) przygotowane przez Wykonawcę upieczone
mięsa z grilla,
c) gorąca kawa,
d) gorąca herbata,
e) soki (min. 3 rodzaje),
f) piwo (schłodzone),
g) kwas chlebowy,
h) pieczywo.

Dodatkowo Wykonawca musi zapewnić min. 80 miejsc
siedzących za stołami z czego min. 50% będzie pod
zadaszeniem (parasole).
3.

Informacje dodatkowe:
Wyłoniony Wykonawca będzie pobierał opłaty za
świadczone usługi według ustalonych przez siebie cen.
Wykonawca zapewnia źródło zasilania energii
elektrycznej we własnym zakresie. Wzór umowy
znajduje się pod adresem www.kolejrogowska.pl
w zakładce „Konkursy ofert”.

4. Opłaty:
a) Zamawiający żąda opłaty za wyłączność na
obsługę gastronomiczną, płatną przez
Wykonawcę miesięcznie na podstawie
wystawionej faktury VAT.
b) Najniższa, kwalifikowalna oferta płatności
miesięcznej wynosi 350,00 zł netto miesięcznie.
c) Przy wyborze oferty zamawiający będzie
kierować się najkorzystniejszą ceną.
d) Oferty należy składać:
 w zamkniętych kopertach z napisem
„OBSŁUGA STACJI JEŻÓW”
do dnia 31.03.2015 do godz. 14.00
w siedzibie Zamawiającego
 e-mailowo, na adres
biuro@kolejrogowska.pl
do dnia 31.03.2015 r. do godz. 24:00
5. Rozstrzygnięcie
Otwarcie ofert i wyłonienie wykonawcy nastąpi do
dnia 06.04.2015 r. Zamawiający poinformuje o swojej
decyzji na stronie www.kolejrogowska.pl
6. Osoba uprawniona do kontaktów z Oferentami:
p. Edward Kłoda – Kierownik Kolei,
tel. 46 874 80 23
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