Obsługa gastronomiczna
XIV DNI JAGODY 1-2 lipca 2017
STADION SPORTOWY W CHOCIANOWIE
(ul. Ratuszowa 18)
W dniach 1-2 lipca 2017 r. Chocianowski Ośrodek Kultury organizuje tradycyjne obchody święta
miasta – „XIV Dni Jagody” na Stadionie Sportowym w Chocianowie.
Gwiazdą tegorocznego święta dnia 1 lipca będzie zespół PIĘKNI I MŁODZI, Sweet Boys, dnia 2
lipca będzie zespół BASTA, Avangarde. W czasie pierwszego Dnia Jagody odbędzie się
Międzynarodowy Festiwal Zespołów Folklorystycznych ze świata (Tajwan, Indie, Tajwan, Izrael,
Kolumbia, Serbia, Rosja) „Świat pod Kyczerą”- występy zespołów ze świata. Zaplanowano też m.in.
inne atrakcje – barwny korowód, występy taneczne, wokalne.
Czas trwania imprezy 1 lipca: boczne boisko (Aeropiknik – piknik lotniczy) od 12:00 do 21:00, scena
od 15:00 do 1:00 dnia następnego.
Czas trwania imprezy 2 lipca: boczne boisko (Dmuchańce Survival, konkurencje sportowe) od 12:00
do 20:00, scena od 16:00 do 23:00, płyta główna boiska (turniej piłki nożnej klubów kibica)od 11:00
do 14:00.
Poszukujemy firmy cateringowej, która zapewniłaby uczestnikom święta możliwość posilenia się,
wytchnienia w cieniu parasoli, ochłodzenia napojami. Różnorodność propozycji – obok
zaproponowanej ceny za udostępnienie na ten czas wyłączności – będzie dodatkowym atutem przy
wyborze oferty.
Zapewniamy reklamę firmy przed i podczas trwania imprezy – możliwość powieszenia banera
reklamowego na miejscu trwania imprezy oraz zamieszczenie logo Firmy w materiałach
promocyjnych (strony internetowe organizatora i gminy Chocianów, plakaty, zaproszenia, informator
gminy Chocianów, itp.)
Oczekujemy (wpisanych w umowę) minimum 500 miejsc siedzących pod parasolami, ok 25
kompletów (stół , ławy) do dyspozycji Organizatora, różnorodności gastronomicznej, odpowiedniej
do skali imprezy liczby punktów sprzedaży napojów (w tym piwa), agregatu prądotwórczego na
własny użytek, płotów ogrodzeniowych do ogrodzenia ogródka piwnego. Oferent zapewni również
60 posiłków dla organizatora.
Ustawienie punktów gastronomicznych zgodnie z załączonym planem graficznym – zał. nr 1.

W ofercie prosimy zawrzeć:
1. Rodzaj i liczbę stanowisk sprzedających jedzenie.
2. Ilość nalewaków piwa.
3. Deklarację o zapewnieniu liczby miejsc siedzących pod parasolami.
4. Zapewnienie o posiadaniu płotów ogrodzeniowych i agregatu prądotwórczego na własny użytek
w czasie trwania imprezy
5. Zdjęcia obrazujące ustawienie stoisk gastronomicznych i estetykę stanowisk
6. Mile widziane będą referencje od organizatorów podobnych imprez.
7. Oferowaną cenę (brutto).
Termin składania ofert upływa 10 kwietnia 2017 r. Oferty prosimy składać z dopiskiem
na kopercie „XIV Dni Jagody 2017 – gastronomia"
Adres korespondencyjny do składania ofert:
Chocianowski Ośrodek Kultury
Ul. Kościuszki 5
59-140 Chocianów
lub na adres e-mail: chok5@wp.pl
Tel. kontaktowy: 513 166 573 Krystyna Kozołup- dyrektor CHOK
Krystyna Kozołup
Dyrektor Chocianowskiego Ośrodka Kultury

