
Świdnicki Ośrodek Kultury zaprasza do składania ofert na udzielenie wyłączności 

na obsługę cateringową oraz obsługę rozrywkową Letnia Scena Eski - Dni 

Świdnicy 2016 w dniach 3 – 5 czerwca 2016 r. na terenie Świdnickiego 

Ośrodka Sportu i Rekreacji.   

1. Przedmiot zapytania: 

1) Udzielenie wyłączności na obsługę cateringową Letnia Scena Eski - Dni 

Świdnicy 2016 – teren o powierzchni około 1000 m2. 

2) Udzielenie wyłączności na obsługę rozrywkową Letnia Scena Eski - Dni 

Świdnicy 2016 - teren o powierzchni około 1500 m2. 

3) Sprzedaż powierzchni reklamowej (stoiska reklamowe, banery, rozdawanie 

ulotek) nie podlega ofercie. Prawo do sprzedaży powierzchni reklamowej i innych 

akcji promocyjnych zachowuje Świdnicki Ośrodek Kultury.  

 

2. Specyfikacja zapytania: 

Koncerty muzyczne odbywać się będą w dniach: 

3.06.2016 r. (piątek): godz. 20.00 – 23.00 

4.06.2016 r. (sobota): godz. 17.00 – 0.00  

5.06.2016 r. (niedziela): godz. 16.00 – 23.00  

Strefa rozrywki czynna od godz. 12.00 do zakończenia koncertów. 

Główną atrakcją wszystkich dni będą koncerty. Każdego dnia wystąpi minimum 

dwóch wykonawców: gwiazda oraz support. 

W piątek zaplanowany został koncert zespołu Video. W sobotę - Najlepszy 

Przekaz w Mieście oraz Coma.  Natomiast w ostatnim dniu wystąpi zaprezentują 

się Jagoda, Extra Mocni, Doda.  

Przewidywana frekwencja na podstawie poprzednich lat to minimum 5000 osób, 

które pojawią się na terenie imprezy w ciągu trzech dni. 

 

3. Termin realizacji zamówienia: 3 - 5.06.2016 r.   

 

4. Miejsce i termin złożenia oferty: Oferty przesłać pocztą na adres 

Świdnickiego Ośrodka Kultury, Rynek 43, 58-100 Świdnica lub mailem na adres 

a.baranowska@sok.com.pl w terminie do 15.03.2016r. (decyduje data 

wpłynięcia). 

5. Termin oceny ofert: do 17.03.2016 r. 

6. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Pani Aleksandra 

Baranowska – kierownik Działu Administracji Świdnickiego Ośrodka Kultury tel.: 

74 851 56 52 lub 881 51 2000. 

mailto:a.baranowska@sok.com.pl


7. Kryteria oceny złożonych ofert:  

Zaproponowana cena netto za udzielenie wyłączności na obsługę cateringową i 

rozrywkową Letnia Scena Eski - Dni Świdnicy 2016.  

 

8. Sposób przygotowania oferty:  

1. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim. 

2. Oferta musi zawierać następujące informacje: 

 nazwa wykonawcy 

 adres wykonawcy 

 NIP i REGON        

 nr rachunku bankowego 

 oczekiwaną moc energii elektrycznej w kW.  

 oferta wykonania przedmiotu zamówienia zawierająca cenę netto za 

udzielenie wyłączności na obsługę cateringową i rozrywkową Letnia Scena 

Eski - Dni Świdnicy 2016 

 Referencje i wykaz zrealizowanych imprez w okresu 2 lat. 

 proponowany termin dokonania wpłaty całości kwoty oferty 

 

 

Świdnicki Ośrodek Kultury zastrzega możliwość nie wybrania żadnej z ofert bez 

podania przyczyn. 


