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Wiślańskie Centrum Kultury jako Organizator zwraca się z prośbą  

o przedstawienie oferty na usługę gastronomiczną z zapewnieniem wyłączności podczas 

następujących imprez: 

 „Biesiada Podożynkowa”(w dn. 07.10.2016),  

 „Od Tyrolu Po Beskidy”(w dn. 08-09.2016),  

 I Beskidzka Wystawa Królików, Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego (w dn. 

15-16.10.2016). 

 

Oferta powinna zawierać: 

1. Wysokość kwoty sponsoringu na rzecz Organizatora – minimum 3000zł  brutto. 

2. Oferowane menu stoiska ze szczególnym uwzględnieniem potraw regionalnych oraz 

ciepłych i zimnych napojów, w tym ilości rodzajów piwa (min. 3 rodzaje) oraz ilości 

rollbarów (minimum 3 sztuki).  

3. Wycenę za sztukę posiłku na Biesiadzie Podożynkowej (impreza zamknięta, zakup 

około 500 obiadów dla uczestników korowodu dożynkowego, wycena za obiad w 

postaci: kotlet schabowy, ziemniaki, kapusta; przewidziana dodatkowa sprzedaż 

napojów i posiłków) 

4. Oświadczenia: 

a) o zapewnieniu usługi w strojach regionalnych (bawarskich, góralskich, śląskich, 

cieszyńskich itp.) podczas imprezy „Od Tyrolu po Beskidy” 

b) o odpowiednim wystroju stoiska; 

c) o posiadaniu uprawnień do prowadzenia gastronomii w miejscach publicznych; 

d) o zapewnieniu ochrony w miejscu imprezy po zakończeniu występów 

artystycznych/przygotowanego programu w dniach: 

- od 07.10.2016 godz. 22:00 do 08.10.2016 godz.8:00 

- od 08.10.2016 godz. 22:00 do 09.10.2016 godz. 8:00 

e) o zapewnieniu czystości w obrębie stoiska gastronomicznego oraz miejsc 

konsumpcji spożywanych posiłków i napojów. 

 

4) Miejsce - Wisła pl. B. Hoffa 3, 43-460 WISŁA namiot o wymiarach 15m x 40 m  : 

- w terminie 07-09.10.2016 miejsce wewnątrz namiotu,  

- w terminie 15-16.10.2016  na zewnątrz namiotu,  
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a. Terminy i godziny prowadzenia gastronomii: 

- 07.10.2016 r. w godzinach od 17:00 do 24:00 

- 08.10.2016 r. w godzinach od 14:00 do 24:00 

 - 09.10.2016 r. w godzinach od 14:00 do 20:00 

-  15.10.2016.r. w godzinach od 11:00 do 22:00 

-  16.10.2016.r. w godzinach od 11:00 do 22:00 

 

b.   Program artystyczny zapewniony przez Organizatora: 

      - 07.10.2016 r. występy w godzinach od 17:00 do 22:00 

      - 08.10.2016 r. występy w godzinach  od 14:00 do 22:00 

      - 09.10.2016 r. występy w godzinach od 14:00 do 19:00 

- 15.10.2016.r. wystawa w godzinach od 8:00 do 18:00 

- 16.10.2016.r. wystawa w godzinach od 8:00 do 15:00 

5) Ocena ofert: 

Oferta zostanie odrzucona w przypadku nie spełnienia wymagań Organizatora.  O 

wyborze oferty decydować będzie wysokość zadeklarowanej kwoty sponsoringu, 

dotychczasowa współpraca, oferowane menu, oferta ceny obiadu na Biesiadzie 

Podożynkowej w dn. 07.10.2016 oraz proponowany wystrój stoiska na imprezę „Od 

Tyrolu po Beskidy”. 

6) Dodatkowe informacje: 

Powierzchnia stoiska gastronomicznego oraz maksymalna moc zainstalowanych 

urządzeń elektrycznych zostanie uzgodniona  

z Organizatorem.  

Szczegóły pod numerem tel. 33 855 29 67 

W załącznikach: wzór oferty, program imprez. 

7) Miejsce, sposób, termin składania ofert: 

Miejsce: Wiślańskie Centrum Kultury, pl. B. Hoffa 3, 43-460 Wisła  

(pon. - pt. w godz. 8:00-16:00) 

Sposób: Osobiście lub drogą elektroniczną na adres ksiegowosc@wck.wisla.pl 

 Termin:  Do dnia 03.10.2016 r. do godziny 16:00. 

8) Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego: 

 Nastąpi 04.10.2016 r.  
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