
 

       XX Mazowieckie Dni  Rolnictwa 
             15-16 czerwca 2019 

 
 

 
OGŁOSZENIE  

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego  
02-456 Warszawa, ul. Czereśniowa 98  

Oddział w Poświętne, 09-100 Płońsk ul. H. 
Sienkiewicza11  zaprasza do składania ofert  

na wyłączność obsługi  
w zakresie sprzedaży lodów podczas imprezy  

wystawienniczo-targowej:  
                                     XX Mazowieckie Dni Rolnictwa   

w dniach 15 - 16 czerwca 2019 r. 
 
1. ZAMAWIAJĄCY  
Organizatorem XX Mazowieckich Dni Rolnictwa jest Mazowiecki Ośrodek 
Doradztwa Rolniczego (MODR), 02-456 Warszawa, ul. Czereśniowa 98, NIP: 521-33-19-
840, REGON 006742820 działający na podstawie Ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego 
z dnia 22 października 2004 r. (j.t. Dz.U. z 2018 r., poz. 711) oraz statutu nadanego 
19.08.2016 r.  przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  
Wystawa odbywa się w dniach 15-16 czerwca 2019 r. na terenie Mazowieckiego Ośrodka 
Doradztwa Rolniczego Oddziału Poświętne w Płońsku, 09-100 Płońsk, ul.  H. Sienkiewicza 11, 
tel. 23 663 07 01, Komisarz Wystawy tel. 23 663 07 12, 505 302 541. 
 
2. PRZEDMIOT KONKURSU   
Przedmiot konkursu obejmuje zapewnienie min. 6 stoisk handlowych o powierzchni 9 
m2/stoisko podczas imprezy: XX Mazowieckie Dni Rolnictwa, XI Wystawa Zwierząt 
Hodowlanych, organizowanej w dniach 15 – 16 czerwca 2019 r. na terenie Mazowieckiego 
Ośrodka Doradztwa Rolniczego Oddział Poświętne, polegających na sprzedaży lodów. 
 
3.  ZAKRES OBOWIĄZKÓW OFERENTA  
a) posiadanie koniecznych dokumentów zezwalających na prowadzenie tego typu usług 
(tzn. posiadają aktualną koncesję – zezwolenie na prowadzenie działalności gastronomicznej 
oraz zgodę Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej). Dokumenty te należy przedstawić 
Organizatorowi najpóźniej w dniu podpisania umowy, 
b) posiadanie odpowiednio wykwalifikowanej i przeszkolonej grupy pracowników 
wykazującej się wysoką kulturą osobistą, schludnym wyglądem oraz odpowiednimi 
zaświadczeniami wydanymi przez stację sanitarno-epidemiologiczną,  
c) posiadanie aktualnego ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej działalności (kopia 
potwierdzona za zgodność z oryginałem), którą należy przedstawić Organizatorowi najpóźniej 
w dniu podpisania umowy,  
d) ponoszenie pełnej odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich za zdarzenia zaistniałe 
na przejętym od Organizatora terenie, 
e) zachowanie czystości na obszarze objętym wyłącznością podczas trwania imprezy oraz 
posprzątanie tego terenu po zakończeniu imprezy,   
f) zobowiązanie do uzgodnienia przyłączenia do źródła prądu z Organizatorem,  
g) rzetelne wykonywanie powierzonych zadań, uczciwość i punktualność, 
h) przedstawienie Organizatorowi menu oraz cen jednostkowych brutto, które będą 

stosowane podczas obowiązywania umowy najpóźniej w dniu podpisania umowy  



i) rozstawienie stoiska zgodnie z wytycznymi Organizatora. 
 
4.  DOKUMENTY SKŁADAJĄCE SIĘ NA OFERTĘ  
a) wypełniony Formularz oferty (załącznik nr 1), w którym zostanie zawarta 
wysokość proponowanej kwoty na wyłączność obsługi w zakresie sprzedaży 
lodów, nie mniejszej niż 5 800 PLN,   
b) aktualny odpis z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej lub KRS, 
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania oferty,  
c) przedstawienie udokumentowanego doświadczenia w zakresie sprzedaży lodów podczas 
organizowanych imprez plenerowych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu na 
składanie ofert w niniejszym konkursie – Organizator wymaga doświadczenia w sprzedaży 
lodów na co najmniej 2 imprezach; Oferent w ofercie przedstawi miejsca i daty imprez 
plenerowych, na których prowadził sprzedaż lodów oraz załączy referencje lub inne 
dokumenty poświadczające należyte wykonanie ww. usług, wystawione przez organizatorów 
imprez plenerowych; mile widziane będą zdjęcia lub inne materiały wizualne. W przypadku 
udziału w imprezach organizowanych przez MODR, referencje nie są wymagane.  
 
5. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT   
Oferty należy składać w sekretariacie siedziby MODR Oddział Poświętne, ul. H. Sienkiewicza 
11, 09-100 Płońsk, osobiście lub za pośrednictwem poczty, w terminie do dnia 17.05.2019 r. 
do godz. 12:00, w zaklejonych kopertach z napisem:  
„Oferta na wyłączność obsługi w zakresie sprzedaży lodów podczas XX MDR”. 
Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się 17.05.2019 r. o godz. 12:15 w gabinecie Dyrektora 
Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Oddział Poświętne Płońsku. 
 
6. SPOSÓB WYBORU OFERTY  

a) Jeżeli oferent, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy  
i dokonania płatności w uzgodnionym terminie, Zamawiający wybierze ofertę wg 
kolejności nadesłania,  bez przeprowadzania ich ponownej oceny.  

b) Oferty składane w niniejszym postępowaniu nie podlegają zwrotowi.  
c) Organizator powiadamia firmę z pierwszego miejsca listy rankingowej o nabyciu 

prawa do stoiska. Firmy z następnych miejsc z listy rankingowej będą informowane e-
mailami. 

d) Z wybranym Wykonawcą, w terminie uzgodnionym z Organizatorem, zostanie 
podpisana umowa. 

e) Organizator przewiduje możliwość prowadzenia negocjacji cenowych, w terminie do 3 
dni roboczych po dacie oceny ofert przez komisję, z dwoma wybranymi oferentami, 
którzy otrzymali tę samą ilość punktów. 

f) Opłatę za udział w targach należy przelać w nieprzekraczalnym terminie do 31 maja 
2019 roku na konto Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Warszawie po 
uzyskaniu faktury. W przypadku przelewu liczy się data wpływu środków finansowych 
na konto MODR z siedzibą w Warszawie. Brak zapłaty za stoisko w terminie 
określonym w Regulaminie skutkuje wykluczeniem z targów. 

g) W przypadku, gdy firma nabędzie prawo do stoiska, a nie dokona zapłaty w wyżej 
określonym terminie stoisko zostanie przydzielone kolejnej firmie z listy rankingowej. 

 h)  
Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany spośród ofert złożonych i spełniających 
wymagania określone w ogłoszeniu. Oceny ofert dokona komisja w dniu 17.05.2019 r.  
 

Kryteria punktacji stoisk ze sprzedażą lodów: 
1. Cena zaproponowana przez Usługodawcę (minimalne ceny  za stanowiska w punkcie 

IV). Maksymalna ilość punktów uzyskanych z tego kryterium wynosi 40 punktów.  
Sposób obliczania punktów uzyskanych z powyższego kryterium: 



          

 Ob 

P=  ---------  x 40 

          On 

P    – ilość uzyskanych punktów 

Ob  – oferta badana 

On  – oferta najwyższa 

2. Doświadczenie: 
Maksymalna ilość punktów uzyskanych  z tego kryterium wynosi 60 punktów:  

– uczestnictwo w 3-4 imprezach targowych – 20 punktów 
– uczestnictwo w  5 lub więcej imprezach targowych – 40 punktów 
– uczestnictwo w co najmniej jednej imprezie organizowanej przez MODR/O 

Poświętne w Płońsku – 20 punktów 
 

Uwaga! Na druku „Oferta wykonawcy” należy podać niezbędne informacje do wyliczeń 
rankingu zgodnie z powyższą specyfikacją.  

 
7. INFORMACJE DODATKOWE   
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyn. 
Informacje dodatkowe na temat przedmiotu zamówienia można uzyskać w siedzibie 
Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Oddział Poświętne w Płońsku pod 
numerem telefonu 505 302 541 lub 23 663 07 12. Sprawę prowadzi Komisarz XX 
Mazowieckich Dni Rolnictwa – Natalia Kraśniewska. 
 

 

 

 

 

 


