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Zapytanie ofertowe DZP-ZPW.0632.6.2022/II 

„Opolskie ze smakiem” – promocja opolskiego dziedzictwa kulturowego i kulinarnego podczas 

Wojewódzkiego Święta Karpia oPolskiego - 1-2 października 2022 r. 

- organizacja stoisk demonstracyjnych produktów tradycyjnych województwa opolskiego  

w dniu 2 października 2022 r.  

 
 
 
I. ZAMAWIAJĄCY 
Województwo Opolskie 
ul. Piastowska 14 
45-082 Opole  
NIP: 754 307 75 65 
 
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie stoisk demonstracyjnych oraz zapewnienie  
i przeprowadzenie degustacji produktów tradycyjnych i regionalnych województwa 
opolskiego w dniu 2 października 2022 r. (godz. 11.00-18.00) w ramach „Opolskie ze 
smakiem” – promocja opolskiego dziedzictwa kulturowego i kulinarnego podczas 
Wojewódzkiego Święta Karpia oPolskiego, na dziedzińcu Zamku Książęcego w Niemodlinie. 

 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rolnego na 
Rzecz Obszarów Wiejskich w ramach Schematu II Pomocy Technicznej Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i stanowi realizację Planu Działania Krajowej Sieci 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, plan operacyjny na lata 2022-2023.  

 
2. Oferent w ramach realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązuje się do przygotowania porcji 

degustacyjnych produktów tradycyjnych i regionalnych dla gości wydarzenia. W tym celu 
należy zapewnić:  
 

 porcje degustacyjne potraw przygotowanych z użyciem opolskich produktów 
lokalnych, tradycyjnych i regionalnych bądź wytwarzanych przez członków Sieci 
Dziedzictwo Kulinarne Opolskie – w ilości: przynajmniej 400 porcji degustacyjnych – 
tj. małych porcji dań, stanowiących ok. 1/5 typowej porcji lub próbek produktów, 
przypadku, kiedy oferentem będzie jego producent,  

 wyposażenie stoisk, w szczególności w niezbędne naczynia (w zależności od potrzeb: 
podgrzewacze, chłodziarki, pojemniki termoizolacyjne itp.), akcesoria dekoracyjne (w 
szczególności serwety) do przygotowania stołów, na których zaprezentowane 
zostaną przygotowane potrawy oraz niezbędne akcesoria techniczne (typu 
przedłużacze, krzesła),    

 wszelkie akcesoria niezbędne do przeprowadzenia degustacji: serwetki, naczynia, 
sztućce itp.,  

 obsługę stoisk demonstracyjnych, 



  
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 

 

Projekt  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej  
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
 

 tabliczki informacyjne z nazwą użytego produktu lokalnego, tradycyjnego, 
regionalnego bądź wytwarzanego przez członków Sieci Dziedzictwo Kulinarne 
Opolskie, na których widnieć będzie także wymagana wizualizacja informująca o tym, 
że projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu 
Rolnego na Rzecz Obszarów Wiejskich w ramach Schematu II Pomocy Technicznej 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, 

 spełnienie wymogów higieniczno-sanitarnych na stoisku,  
 
Oferent jest zobligowany do uprzątnięcia po zakończonej degustacji i wywozu we 
własnym zakresie śmieci powstałych wskutek przygotowania i przeprowadzenia 
degustacji.  

 
3. Zamawiający zapewni: 

 powierzchnię wystawienniczą na wolnym powietrzu (namiot wystawienniczy), 
wyposażoną w stoły oraz przewód zasilający w energię elektryczną, 

 pokryje koszty przeprowadzenia degustacji na podstawie wystawionej faktury lub 
równoważnego dokumentu księgowego.   

 
Zamawiający zakłada wyłonienie w sumie maksymalnie 10 najkorzystniejszych ofert, dotyczących 
różnorodnych produktów i potraw.  
 
Dopuszcza się złożenie ofert na oba dni trwania wydarzenia (1 i 2 października 2022 r.) – na 
odrębnych formularzach, w odpowiedzi na zapytanie dotyczące danego dnia.   
 
Kryterium wyboru: najniższa cena oferty dotyczącej podobnej gamy produktów. Zamawiający 
przyjmie maksymalnie 10 ofert dotyczących różnorodnych potraw/produktów. W przypadku, gdy 
dwóch lub więcej oferentów zaproponuje taki sam lub podobny produkt/potrawę, zamawiający 
wybierze ofertę korzystniejszą cenowo.     
   
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
2 października 2022 r. – w godz. 11.00-18.00 
 
IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania. 
 
Oferta powinna: 

 zawierać nazwę, adres oferenta, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, numer NIP, 

 zawierać propozycje potraw lub produktów spełniających wymogi zapytania, które zostaną 
przygotowane celem przeprowadzenia degustacji,  

 zawierać koszt realizacji całości zamówienia.  
 
 
V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 
Oferta powinna zostać przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: 
j.lisowska@opolskie.pl lub złożona osobiście w siedzibie Departamentu Współpracy z Zagranicą i 
Promocji Regionu, ul. Barlickiego 17, 45-083 Opole do dnia 12 września 2022 r., godz. 10.00. 
 
Osoba do kontaktu: Joanna Lisowska-Nowak, tel.: 77 44 29 346, kom.: 504 825 685 

mailto:j.lisowska@opolskie.pl

