Zaproszenie do współpracy
przy organizacji Dni Wałbrzycha 2018
Określenie przedmiotu współpracy:
Zapraszam Państwa do złożenia oferty na obsługę w zakresie kateringu imprezy
plenerowej Dni Wałbrzycha 2018, która odbędzie się w Wałbrzychu: koncerty (Gromee,
Agnieszka Chylińska, Kasia Kowalska, laureaci Wałbrzych ma Talent, DJ`e i in.), konkursy
z nagrodami, animacje.
Zapewniamy wyłączność na placu imprezy, w tym zakresie.
Oferta powinna zawierać:
a) grille (podawane są na nich: golonki, szaszłyki, steki, karczki, kiełbasy, krupnioki,
itp.),
b) stoiska z jedzeniem typu fast – food: knysze, zapiekanki, hot- dogi, frytki,
hamburgery, itp.,
c) patelnie (z których serwowane są smażone ziemniaczki z cebulką z ziołami,
zasmażana kapusta, bigos, itp.),
d) stoiska z pajdą chleba (wraz z dodatkami – smalec, ogórek, cebula, boczek, itp.),
e) stoiska z małą gastronomią (gofry, lody, słodycze, orzechy, wata cukrowa,
popcorn, itp.),
f) stoiska z napojami: pepsi lub coca-cola, fanta (nalewki oraz pet), kawa, herbata,
itp.,
g) stoiska do sprzedaży piwa lanego,
h) inne (uwaga – wyłącznie gastronomia).
Organizator zabrania prowadzenia sprzedaży i podawania napojów oraz potraw
w naczyniach szklanych.
Wymagamy:
a) zapewnienia min. 500 miejsc konsumpcyjnych z parasolami,
b) zapewnienia 15 rollbarów- urządzeń do nalewania piwa,
c) zapewnienia 300 bonów gastronomicznych dla organizatora (posiłek+napój,
uwaga: posiłek dowolny z grilla, patelni lub typu fast-food; bony na posiłek,
napoje w butelkach pet lub w puszkach będą wydane organizatorowi przed
imprezą),
d) uzyskania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w trakcie imprezy,
e) zachowania obowiązujących wymogów sanitarnych, BHP i p.poż.,
f) posiadania polisy ubezpieczeniowej, aktualnych badań sanepidu (do oferty
proszę załączyć kopie),
g) utrzymania porządku na stoiskach i w ich sąsiedztwie, w trakcie imprezy i po
imprezie; posiadania własnych koszy min. 120l na terenie kateringu (min. 5 szt.),
systematycznie opróżnianych oraz popielniczek na stołach; kontener na śmieci
zapewnia organizator.
W ofercie należy określić prognozowane zapotrzebowanie na prąd i metraż pod
działalność kateringową.

Termin i czas wykonania:
25-26.05.2018 r.
Przygotowanie stoisk do sprzedaży najpóźniej na godzinę przed rozpoczęciem
programu artystycznego imprezy (dokładny program godzinowy imprezy będzie
podany w kwietniu br., przypuszczalne godz. pt. 18.00-23.00, sob. 14.00-23.00).
Miejsce:
Wałbrzych, Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia, ul. Wysockiego 29, (dzielnica Biały
Kamień).
Kryteria oceny ofert:
Zaproponowana cena za wyłączność.
Estetyka stoisk.
Różnorodność produktów.
Cena potraw i napojów.
Ofertę proszę przesłać mailem na adres: sekretariat@wok.walbrzych.pl lub pocztą na
adres: Wałbrzyski Ośrodek Kultury, ul. Wysockiego 29, 58-304 Wałbrzych w terminie do
13.03.2018r., do godz. 1000.
Dodatkowe informacje:
Krystyna Supik (sekretariat)
tel. 74 6670950
Wałbrzych, 2018-02-27

