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Katowice, dn. 12.11.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE i warunki współpracy w ramach zadania:
Mobilne „Śląskie Smaki”®
Śląska Organizacja Turystyczna zaprasza do udziału w postępowaniu konkursowym na wyłonienie wykonawcy
zadania: Mobilne „Śląskie Smaki”® - Food Truck „Śląskie Smaki”®, ukierunkowanego na promocję kuchni
regionalnej i produktów lokalnych województwa śląskiego.
Celem projektu jest rozszerzenie promocji marki „Śląskie Smaki”®, jako oferty kulinarnej regionu, poprzez
uruchomienie certyfikowanej mobilnej restauracji w postaci Food Trucka pod marką „Śląskie Smaki”®.
W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty współpracy, w oparciu o następujące
zasady:
I. Udział w postępowaniu.
O udział w niniejszym zapytaniu mogą ubiegać się Oferenci spełniający następujące wymagania:
1. Posiadanie minimum 3-letniego doświadczenia jako restaurator lub szef kuchni, w szczególności poprzez
działalności typu food truck. Posiadanie nagród i wyróżnień za działalność za działalność gastronomiczną
będzie dodatkowym atutem.
2. Prowadzenie zarejestrowanej działalności gastronomicznej
3. Posiadanie samochodu typu Food Truck:
a. wyposażonego w sprzęt gastronomiczny (kuchenka gazowa/indukcja, bemary, piekarnik, zlewozmywaki
itd.), niezbędny do przygotowania i wydania potraw,
b. posiadającego ważny przegląd techniczny,
c. dopuszczonego do sprzedaży obwoźnej artykułów spożywczych (powinien posiadać wszelkie wymagane
przepisami pozwolenia, dopuszczenia, opinie);
lub zadeklarowanie zakupu, takiego samochodu oraz jego odpowiednie wyposażenie, nie później niż w ciągu
2 miesięcy od czasu wybrania oferty i podpisania z oferentem Umowy – Załącznik 2.
II. Wymagania względem Wykonawcy:
1. Udział w ustalonych z Zamawiającym imprezach plenerowych i innych wydarzeniach wskazanych przez Śląską
Organizację Turystyczną (20-30 imprez/rok, w tym targi turystyczne ok. 5 wydarzeń/rok), w celu promowania
marki „Śląskie Smaki”®, poprzez sprzedaż polegającą na świadczeniu usług gastronomicznych samochodem
typu Food Truck, oferującym certyfikowane potrawy „Śląskie Smaki”® lub produkty regionalne, zatwierdzone
przez Śląską Organizację Turystyczną. Terminy najważniejszych imprez zostaną w miarę możliwości określone z
trzymiesięcznym wyprzedzeniem. Imprezy mniejszej rangi będą ustalane doraźnie.
2. Oprócz wyżej wymienionych imprez dopuszcza się udział Wykonawcy w innych imprezach niezleconych przez
Zamawiającego, ale wyłącznie po pisemnym zaakceptowaniu przez Zamawiającego terminu i charakteru
imprezy, z zastrzeżeniem bezwzględnego pierwszeństwa dla imprez zlecanych przez Zamawiającego oraz
świadczenia pod Marką „Śląskie Smaki”® tylko certyfikowanych dań i produktów.
3. Posiadanie odpowiedniej wiedzy o Szlaku Kulinarnym „Śląskie Smaki”®, jego restauracjach, potrawach „Śląskie
Smaki”® oraz umiejętność udzielanie informacji na ten temat w trakcie udziału w wydarzeniach.
4. Przygotowanie określonej ilości nieodpłatnych porcji degustacyjnych (średnio 150 porcji/1 impreza) Porcje
degustacyjne będą miały taką samą gramaturę jak porcje przeznaczone do sprzedaży.
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5. Poza wydawaniem porcji degustacyjnych, o których mowa powyżej, Wykonawca może prowadzić sprzedaż
potraw/produktów certyfikowanych jako „Śląskie Smaki” w trakcie wydarzeń objętych terminarzem, stanowiącą
jego dodatkowy przychód z imprezy.
6. Posiadanie urządzeń księgowych obowiązkowych przy sprzedaży: kasa fiskalna online, terminal płatniczy.
7. Zapewnienie wyposażenia Food Trucka w sprzęt gastronomiczny odpowiedni do zaplanowanego asortymentu
dań i produktów.
8. Zapewnienie obsługi adekwatnej do rozmiaru imprezy - min. 2 osoby na każdą imprezę. Obsługa powinna być
ubrana w jednakowe stroje z widocznym logotypem marki „Śląskie Smaki”® na koszulkach, ubraniach
wierzchnich, w tym na fartuchach. Projekty odzieży z logo przekaże Śląska Organizacja Turystyczna.
9. Zapewnienie jednorazowych naczyń ekologicznych: talerze, sztućce (łyżki, widelce, noże), miski, kubki w ilości
wystarczającej do wydania porcji degustacyjnej i zaplanowanej sprzedaży.
10. Poddawanie się regularnym lub doraźnym kontrolom/certyfikacjom przez Zamawiającego.
11. Stałe dbanie o czystość i estetyczny wygląd pojazdu oraz miejsce podawania potraw.
III. Zamawiający zapewnia:
1. Zawarcie umowy z Wykonawcą na okres 2 lat, z prawem do używania znaku towarowego „Śląskie Smaki”®, z
możliwością zerwania umowy lub jej wypowiedzenia w przypadku naruszania niniejszych zasad lub
postanowień Umowy lub nie spełniania zasad certyfikacyjnych.
2. Zwrot kosztów paliwa Food Trucka przeznaczonych na dojazd do/z miejsca imprezy – dotyczy wyłącznie
wydarzeń odbywających się poza województwem śląskim, przy założeniu że zwrot kosztów dotyczy tylko części
trasy dojazdu/powrotu - powyżej łącznie 250 km, licząc od centrum Katowic.
3. Zagwarantowanie miejsca dla samochodu Food Truck „Śląskie Smaki”® nieodpłatnie w/w imprezach – pokrycie
kosztów powierzchni ekspozycyjnej/sprzedażowej, a także kosztów wjazdu i postoju na imprezie.
4. Zakup porcji degustacyjnych na każdej imprezie za kwotę 1500,00-2000,00 zł, przeznaczonych do degustacji,
przy założeniu, że na każdej z imprez zostanie wydanych minimum 150 porcji degustacyjnych wybranych
potraw.
5. Pokrycie kosztów obrendowania samochodu Food Truck oraz zapewnienie jednolitego stroju dla pracowników
Food Trucka, nośników reklamowych w postaci: batfanów, potykaczy, stolików, leżaków itd. - w uzgodnionej
ilości..
6. Organizacja cyklicznych szkoleń dla pracowników Wykonawcy w zakresie wiedzy o Szlaku Kulinarnym „Śląskie
Smaki”® i Marce „Śląskie Smaki”®.
IV. Składanie ofert.
Zainteresowani Oferenci proszeni są o złożenie oferty w postaci:
1. Wypełnionego i podpisanego Formularza ofertowego – Załącznik nr 1.
2. Dokumentów poświadczających prowadzenie działalności gastronomicznej przez min. 3 lata przed złożeniem
oferty i przebieg dotychczasowej pracy zawodowej oferenta, umożliwiających ocenę posiadanego
doświadczenia.
3. Dokumentów poświadczających posiadanie przez oferenta samochodu wymaganego przez Zamawiającego lub
złożenie przez Oferenta deklaracji o zakupie takiego samochodu wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do
niniejszego zapytania, w przypadku wyboru jego oferty.
4. Dokumentów poświadczających prowadzenie zarejestrowanej działalności związanej z gastronomią lub
handlem obwoźnym produktami spożywczymi.
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Ofertę należy przesłać pocztą tradycyjną na adres:
Śląska Organizacja Turystyczna
ul. Mickiewicza 29
40-085 Katowice
lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: info@silesia-sot.pl.
Termin nadsyłania ofert: do 30.11.2021 do godziny: 12:00
Zgłoszenia dostarczone po określonym terminie nie będą rozpatrywane.
V. Wybór Wykonawcy:
1. Zamawiający dokona weryfikacji formalnej i oceny merytorycznej zgłaszanych ofert.
2. Ocena formalna oferty polegać będzie na stwierdzeniu terminowości złożenia, poprawności sporządzenia oferty
i wymaganych załączników. Do oceny merytorycznej dopuszczone zostaną wyłącznie te wnioski, które przejdą
pozytywnie ocenę formalną.
3. Ocena merytoryczna złożonej oferty oraz proces wyboru Podmiotu współpracującego będą przebiegały w 3
etapach:
a. 1 etap - sprawdzenie spełnienia warunków technicznych pojazdu oraz posiadanego przez kandydatów
doświadczenia,
b. 2 etap - rozmowa z kandydatami, w tym m.in.: określenie dań, określenie wielkości porcji, określenie cen
porcji,
c. 3 etap - certyfikacja dań przewidzianych do Menu „Śląskie Smaki”®(przewidzianych do sprzedaży z Food
Truck).
4. Po przeprowadzeniu oceny ofert, Zamawiający podejmie decyzję o rekomendacji wybranego oferenta do
zawarcia umowy z ŚOT na realizację zadania Mobilne „Śląskie Smaki”®.
Załączniki do Zapytania ofertowego:
1. Załącznik 1 do Zapytania ofertowego - Formularz ofertowy na wykonanie zadania Mobilne „Śląskie Smaki”®.
2. Załącznik 2 do Zapytania ofertowego - Wzór deklaracji o zakupie pojazdu oraz jego wyposażenia.
3. Załącznik 3 do Zapytania ofertowego - Wzór Umowy.

