
 
 
 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY 
na zapewnienie kompleksowej obsługi gastronomicznej imprezy „Oblężenie 

Klasztoru” w miejscowości Lubiąż (teren przyklasztorny) dnia 27 sierpnia 2016r. 
 

 
1) W ramach obsługi gastronomicznej imprezy wykonawca zobowiązuje się w szczególności 

do: 
1) prowadzenia działalności gastronomicznej polegającej na sprzedaży produktów 

gastronomicznych, w szczególności: 
a) ciepłych potraw, w tym z grilla; 
b) potraw typu fast-food; 
c) napojów bezalkoholowych (ciepłe, zimne); 
d) gastronomii lekkiej (gofry, lody, wata cukrowa, popcorn, orzechy, itp.), 
e) słodyczy (zróżnicowana oferta) 
f) napoje alkoholowe oraz piwo w kubkach plastikowych o pojemności nie mniejszej 

niż 0,4l. zawierające nie więcej niż 3,5% zawartości alkoholu (zgodnie z ustawą o 
bezpieczeństwie imprez masowych). 

2) zapewnienia miejsc siedzących dla min. 400 osób (zacienione namiotami, parasole, 
stoły/ławki biesiadne), 

3) zapewnienia min. 6 nalewaków do piwa, 
4) zapewnienia min. 4 odrębnych stanowisk obsługi gastronomicznej, 

2. Na dystrybucję produktów, o których mowa w ust. 1 pkt. 1  Wykonawca otrzyma od 
Organizatora wyłączność. Wyłączność nie obejmuje: 
1) produktów spożywczych sprzedawanych przez Sołectwa i Stowarzyszenia działające na 

terenie Gminy Wołów, 
2) stoisk promocyjnych Miasta Wołów oraz instytucji i organizacji współpracujących z 

Wołowskim Ośrodkiem Kultury, 
3) stoisk loterii – organizowanych na cele charytatywne przez stowarzyszenia, 
4) stoisk promocyjnych sponsorów imprezy, 
5) innych stoisk, których nie dotyczy zakres ofertowy Wykonawcy. 

 
 
Wykonawca zobowiąże się również, we własnym zakresie i na własny koszt, do: 

1) zapewnienia, dostarczenia i podłączenia instalacji elektrycznych do punktów 
gastronomicznych  

2) ustawienia na czas trwania imprezy namiotów (2 namioty o wymiarach 3x6m lub 
cztery namioty 3x3m) wraz z kompletem ławo-stołów dla Organizatora, 

3) wyeksponowania reklamy na swoich punktach handlowych oraz miejscach 



wyznaczonych przez Organizatora, 
4) posiadania odpowiednich zezwoleń na prowadzenie działalności gastronomicznej, 

handlowej i usługowej, 
5) przestrzegania przepisów p.poż., bezpieczeństwa i higieny pracy, porządku 

publicznego oraz do zachowania czystości w miejscu organizowania imprezy i w 
czasie jej trwania. 

 
Oferta powinna zawierać: 

1) Proponowaną wysokość opłaty na rzecz Wołowskiego Ośrodka Kultury (wartość 
brutto). 

2) Specyfikację obsługi imprezy (menu zawierające ceny, ilość nalewaków do piwa, ilość 
miejsc siedzących, ilość i rodzaj stanowisk gastronomicznych itp.) 

3) Informacje o doświadczeniach w organizowaniu i obsłudze tego typu imprez 
4) Zapotrzebowanie na energię elektryczną 

 
 
UWAGA! Możliwość zabezpieczenia dostępu do prądu we własnym zakresie Wykonawcy 
będzie dodatkowym atutem. 
 
 
 
 
Oferty należy składać elektronicznie na adres imprezy@wok-wolow.pl w terminie do 20 lipca 
2016r. lub osobiście w sekretariacie WOK. 
 
 

 

Dodatkowych informacji udziela Anna Matraj pod nr telefonu 607971415. 
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