
 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE WYŻYWIENIA OSÓB  

PODCZAS DOLNOŚLĄSKIEGO FESTIWALU OGNIA 

 

Zadanie zostanie zrealizowane w ramach mikroprojektu pn. "Zbliżamy kulturalnie" 
(CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0003169). 
 
Określenie przedmiotu zamówienia: 

1. Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie najkorzystniejszej oferty na obsługę w zakresie 
wyżywienia dla 40 osób: 

• zestaw obiadowy w dniach 3.09.22 i 4.09.22: zupa, drugie danie z surówką, napój  

• kolacja w formie kanapek (mięsnych i bezmięsnych) w dniu 3.09.22; 

• bufet kawowy: kawa, herbata, cukier, mleko (również roślinne), ciastka, w dniach 
3.09.22 w godz. popołudniowych oraz 4.09.22 w godz. dopołudniowych.  

2. Wykonawca dostarczy wyżywienie w ustalonym czasie pod wskazany adres: Wałbrzyski 
Ośrodek Kultury, ul. Wysockiego 29, Wałbrzych. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w jadłospisie przedstawionym przez 
Wykonawcę. 

 

Wymagania: 
a) dostarczane ciepłe posiłki powinny być gorące i estetycznie podane, 
b) zestaw obiadowy składający się z dwóch dań: zupa, drugie danie z surówką, napój (woda, sok 

lub kompot), musi być również wersja bezmięsna lub bezglutenowa/bezlaktozowa (tydzień 
przed terminem ostatecznie ustalimy), 

c) dostarczane posiłki powinny być należytej jakości i być przydatne do spożycia zgodnie  
z obowiązującymi w tym zakresie normami, 

d) w WOK obowiązuje zakaz używania plastikowych opakowań, stąd sztućce i kubeczki muszą 
być ekologiczne, 

e) posiadanie wszelkich uprawnień w żywieniu zbiorowym. 
 
Oferta powinna zawierać: 
- informację o firmie, doświadczeniu w żywieniu zbiorowym, 
- propozycje menu (dania mięsne, bezmięsne, bezglutenowe), 
- cenę, 
- ksero uprawnień w żywieniu zbiorowym. 
 

Forma rozliczania: 
Termin płatności: 14 dni od daty otrzymania faktury, płatność przelewem. 
 
Kryteria oceny ofert: 
Cena. 
Doświadczenie w żywieniu zbiorowym. 
Posiadanie uprawnień do wykonywania działalności cateringowej. 
 
Termin i miejsce składnia ofert: 
1. Ofertę wraz z pełną dokumentacją należy przesłać mailem na adres: kierownik@wok.walbrzych.pl  

(w temacie prosimy wpisać „oferta wyżywienia w ramach projektu „Zbliżamy kulturalnie”) 
lub dostarczyć do siedziby Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury, ul. Wysockiego 29, 58-304 Wałbrzych. 
2. Termin składania ofert: do 19 sierpnia 2022 r., godz. 12.00. 



 

 

 

Okres obowiązywania wybranej oferty:  

19 sierpnia 2022r. do 4 września 2022r. 

 

 

Informacje końcowe: 

1. Wałbrzyski Ośrodek Kultury zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków wybranych ofert. 
2. Wałbrzyski Ośrodek Kultury zastrzega sobie prawo niewybrania żadnej z przedstawionych ofert. 
3. Dodatkowych informacji udziela kierownik impresariatu Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury, Joanna 

Kakuba, e-mail: kierownik@wok.wabrzych.pl, tel. 509 489 747. 
 

 

 

 

 

 

  

Wałbrzych, 12.08.2022 rok  


