
Świdnicki Ośrodek Kultury zaprasza do składania ofert na udzielenie wyłączności na obsługę 

cateringową oraz obsługę rozrywkową Dni Świdnicy 2018 w dniach 9 - 10 czerwca 2018 r. na terenie 

Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.   

1. Przedmiot zapytania: 

1) Udzielenie wyłączności na obsługę cateringową Dni Świdnicy 2018 – teren o powierzchni 

około 600 m2. 

2) Udzielenie wyłączności na obsługę rozrywkową Dni Świdnicy 2018 - teren o powierzchni 

około 800 m2. 

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. Opis przedmiotu zamówienia: 

Główną atrakcją wszystkich dni będą koncerty. Każdego dnia wystąpi minimum dwóch wykonawców: 

gwiazda oraz support. W tym roku zaprosiliśmy: Andrzeja Piasecznego, Anię Rusowicz, PapaD, oraz 

grupy disco – polo: Łobuzy oraz Mejk. Przewidywana frekwencja na podstawie poprzednich lat to ok. 

5000 osób w trakcie trwania całej imprezy. 

Koncerty muzyczne odbywać się będą w dniach: 

9.06.2018 r. (sobota): godz. 17.00 – 22.00  

10.06.2018 r. (niedziela): godz. 17.00 – 19.00  

W ramach kompleksowej obsługi oferent zobowiązuje się zorganizować w miejscu wskazanym przez 

organizatora: 

a) stoiska gastronomiczne o zróżnicowanym asortymencie m.in.: 

 potrawy z grilla (kiełbaski, szaszłyki, steki itp.), 

 hot-dogi, hamburgery, zapiekanki, 

 napoje bezalkoholowe, 

 napoje alkoholowe do 3,5%, oraz piwo w kubkach plastikowych o poj. nie mniejszej niż 0,4l., 

 gofry, lody, wata cukrowa, popcorn, itp.  

Ponadto na potrzeby stoisk gastronomicznych zapewni ilość miejsc siedzących dla 800 osób (stoły z 

ławami), w tym przynajmniej połowa z zadaszeniem w postaci parasoli bądź namiotu o odpowiedniej 

powierzchni 

b) stoiska handlowe -  stoiska z zabawkami, balonami, pamiątkami, koszulkami, gadżetami, itp. 



c) obsługę rekreacyjną („wesołe miasteczko”) w tym m.in.  duże karuzele dla dorosłych, karuzele dla 

dzieci, duże zjeżdżalnie dmuchane, zabawki dmuchane dla najmłodszych, trampoliny, bungy, kolejka, 

kule wodne, itp.   

Uwaga! w dniu 10 czerwca (niedziela) podczas festynu rodzinnego organizowanego przez OSiR na 

boiskach bocznych dostępne będą nieodpłatnie dla dzieci zabawki dmuchane. 

 

Strefa rozrywki („wesołe miasteczko”) czynna od godz. 12.00 do zakończenia koncertów.  

Strefa handlowa czynna od godz. 12.00 do zakończenia koncertów.  

 

3. Informacje dodatkowe: 

a) Oferent powinien uzyskać zgodę z Sanepid na sprzedaż i działalność gastronomiczną oraz 

wszystkie inne zaświadczenia i pozwolenia konieczne do świadczenia takiej usługi podczas 

imprezy, w tym koncesję na sprzedaż alkoholu. 

b) Oferent zobowiązany jest do posiadania doświadczenia w zakresie świadczenia usług 

wesołego miasteczka, a także wszelkich niezbędnych dokumentów, atestów i zezwoleń 

wymaganych do prowadzenia działalności,  jak również do posiadania  umowy 

ubezpieczeniowej na czas trwania imprezy. 

c) Oferent zobowiązany jest do zaprzestania sprzedaży napojów alkoholowych w dniu 19 

czerwca w godz. 12.00 – 16.00 podczas trwania Festynu Sportowego 

d) Organizator dopuszcza możliwość sprzedaży piwa przez firmę dzierżawiącą lokal 

gastronomiczny w obiekcie lodowiska.  

e) Oferent zobowiązany jest do bieżącego utrzymania czystości w granicach swojego obszaru 

oraz zapewnienie odpowiedniej ilości pojemników na śmieci w czasie i po każdym dniu 

imprezy  

f) Ceny sprzedaży produktów gastronomicznych oraz napoi ustala oferent na własną 

odpowiedzialność i ryzyko. 

g) Oferent zobowiązuje się do wydawania posiłków w naczyniach jednorazowych. 

h) Oferent zobowiązany do posiadania sprawnych instalacji i urządzeń elektrycznych. Oferent 

zabezpiecza we własnym zakresie okablowanie do miejsca sprzedaży /przewody 

odpowiadające wymogom BHP i warunkom technicznoelektrycznym/ 

i) Organizator nie odpowiada za sprzęt i mienie oferenta, w szczególności kradzież jego sprzętu 

i wyposażenia, jego uszkodzenie lub inne zdarzenia zaistniałe przed w trakcie lub po imprezie.  

j) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działanie ustawionych przez oferenta wszelkich 

urządzeń oraz szkód wynikłych z tytułu świadczonej usługi, sprzętu lub zdarzeń losowych w 

szczególności na uczestnikach imprezy  



k) Obiekt jest zamknięty w godzinach nocnych, w związku z tym przyjazd Ofertenta oraz montaż 

stoisk odbywać się może wyłącznie w ciągu dnia  

 

3. Termin realizacji zamówienia:  9 - 10.06.2018 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 

6.04.2018r. (decyduje data wpłynięcia). 

5. Termin oceny ofert: do 11.04.2018 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. 

7. Kryteria oceny złożonych ofert:  

Zaproponowana cena netto za udzielenie wyłączności na obsługę cateringową i rozrywkową Dni 

Świdnicy 2018.  

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 Dni Świdnicy 2018  

 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. 

mailto:a.baranowska@sok.com.pl

