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Jelenia Góra, dnia 14.06.20224.
Zapytanie ofertowe
Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Jeleniej Górze zwraca się z zapytaniem
ofertowym w sprawie wykonania następującego zamówienia:
1. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu dwóch pokazów
edukacyjno-gastronomicznych:
A) Pokaz edukacyjno-gastronomiczny wraz z degustacją ok. 700 porcji dla uczestników
biorących udział w „Polsko-czeskim festiwalu smaków”. Widowiskowe przygotowanie potrawy
w brytfannie plenerowej -kuchnia czeska.
B) Pokaz edukacyjno-gastronomiczny wraz z degustacją ok. 700 porcji dla uczestników
biorących udział w „Polsko-czeskim festiwalu smaków”. Widowiskowe przygotowanie potrawy
na patelni plenerowej – kuchnia polska.
2. Termin realizacji*: 06.08.2022r. Miejsce: Plac przy Galerii Sudeckiej, Aleja Jana Pawła II
51, Jelenia Góra
3. Istotne warunki zamówienia:
A) Przeprowadzenie pokazu edukacyjno-gastronomicznego wraz z degustacją ok. 700 porcjikuchnia czeska.
1. Przeprowadzenie pokazu edukacyjno-gastronomicznego (np. gotowanie zupy w wielkiej
brytfannie), z przygotowaniem ok. 700 porcji degustacyjnych dla uczestników biorących udział
w „Polsko-czeskim festiwalu smaków”. W trakcie przygotowania potrawy konwersacja z
publicznością o tematyce kuchni czeskiej np. historia kuchni czeskiej, produkty, różnice
pomiędzy kuchnią czeską a kuchnią polską, przeprowadzenie quizów oraz konkursów dla
publiczności.
2. Pełny transport sprzętu do miejsca, jak i z miejsca wykonania usługi, montaż/demontaż
sprzętu.
3. Zapewnienie produktów spożywczych, przypraw, dodatków niezbędnych do przygotowania
potrawy z kuchni czeskiej ok. 700 porcji.
4. Zapewnienie jednorazowych ekologicznych naczyń oraz sztućców do przeprowadzenia
degustacji ok. 700 szt.
5. Zapewnienie stołów roboczych, wydawczych, Sprzętu technicznego niezbędnego do
przeprowadzenia pokazu takich jak: namiot/y główny, namiot techniczny, elementy mocujące
i pozostałe elementy.
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6. Zapewnienie sprzętu gastronomicznego niezbędnego do przeprowadzenia pokazu, m.in.:
mieszadła, chochle, miski, skrobki, drewno opałowe, stanowisko zabezpieczające P.poż/
gaśnica, osłony termiczne.
7. Zapewnienie osób do wydania żywności, prowadzenia pokazu, utrzymania czystości,
zachowania reżimu sanitarnego, konwersacji z publicznością.
8. Zapewnienie wody i/lub dystrybutora do wody wraz z niezbędną ilością zapasowych butli do
dystrybutora na potrzebę przeprowadzenia pokazu edukacyjno-gastronomicznego.
Czas trwania pokazu edukacyjno-gastronomicznego- ok. 4 godziny
B) Przeprowadzenie pokazu edukacyjno-gastronomicznego wraz z degustacją ok. 700 porcjikuchnia polska.
1. Przeprowadzenie pokazu edukacyjno-gastronomicznego (np. przygotowanie potrawy na
patelni plenerowej), z przygotowaniem ok. 700 porcji degustacyjnych dla uczestników
biorących udział w polsko-czeskim festiwalu smaków. W trakcie przygotowania potraw
konwersacji z publicznością o tematyce kuchni polskiej np. historia kuchni polskiej produkty,
różnice pomiędzy kuchnią polską a kuchnią czeską, przeprowadzenie quizów oraz konkursów
dla publiczności.
2. Pełny transport sprzętu do miejsca, jak i z miejsca wykonania usługi, montaż/demontaż.
3. Zapewnienie produktów spożywczych, przypraw, dodatków niezbędnych do przygotowania
dania z kuchni polskiej ok. 700 porcji.
4. Zapewnienie jednorazowych ekologicznych naczyń oraz sztućców do przeprowadzenia
degustacji ok. 700 szt.
5. Zapewnienie stołów roboczych, wydawczych, Sprzęt techniczny niezbędnego do
przeprowadzenia pokazu takich jak: namiot/y główny, namiot techniczny, elementy mocujące
i pozostałe elementy.
6. Zapewnienie sprzętu gastronomicznego niezbędnego do przeprowadzenia pokazu, m.in.:
mieszadła, chochle, miski, skrobki, drewno opałowe, stanowisko zabezpieczające P.poż/
gaśnica, osłony termiczne.
7. Zapewnienie osób do wydania żywności, prowadzenia pokazu, utrzymania czystości,
zachowania reżimu sanitarnego, konwersacji z publicznością.
8. Zapewnienie wody i/lub dystrybutora do wody wraz z niezbędną ilością zapasowych butli do
dystrybutora na potrzebę przeprowadzenia pokazu edukacyjno-gastronomicznego.
Czas trwania pokazu edukacyjno-gastronomicznego- ok. 4 godziny.
Wydatek dotyczy realizacji projektu „Bliżej tradycji, bliżej siebie” współfinansowanego przez
Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Współpracy INTERREG V-A Republika Czeska- Polska 2014-2020.
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4. Sposób przygotowania oferty:
Wypełniony w języku polskim formularz „Oferta Wykonawcy”, według wzoru określonego w
załączniku do niniejszego zapytania ofertowego, należy złożyć w sekretariacie Karkonoskiej
Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. (adres: ul. 1 Maja 27, 58-500 Jelenia Góra) lub drogą
mailową w formie zeskanowanych dokumentów na adres karin.pastuszka@karr.pl do dnia
22.06.2022 r. do godz. 15:00.
Kontakt: +48 75 75 27 523 Osoba do Kontaktu: Karin Pastuszka
5. Zastrzega się, że niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do udzielenia
zamówienia.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
- nieudzielania odpowiedzi oferentom, których oferta nie zostanie uznana
za najkorzystniejszą,
- zawarcia umowy tylko z wybranym oferentem,
- nierozpatrywania ofert otrzymanych po terminie,
- negocjacji z Wykonawcą w sytuacji, gdy zostanie złożona jedna oferta, która będzie
odbiegać od założeń budżetowych projektu,
- zmiany terminu realizacji zamówienia,
- unieważnienia niniejszego zapytania bez podania przyczyny.
Załącznik nr 1: Wzór oferty Wykonawcy
Załącznik nr 2: Klauzula informacyjna
* - jeżeli występuje potrzeba określenia terminu

