
ZAPYTANIE OFERTOWE 

Obsługa gastronomiczna imprez organizowanych przez Chocianowski Ośrodek Kultury 

w 2018 roku 

 

Chocianowski Ośrodek Kultury poszukuje firmy cateringowej, która zapewniłaby 

uczestnikom imprez różnorodne stoiska kateringowe i handlowe a także zaplecze techniczne w postaci 

parasoli i ławostołów wraz z agregatem prądotwórczym na własny użytek podczas imprez 

organizowanych w 2018 roku. 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.) 

 

Zapytanie ofertowe dotyczy następujących imprez: 

Lp. Nazwa i miejsce 

imprezy 

termin Zapotrzebowanie 

1. XV Dni Jagody – 

impreza masowa 

(dni miasta) 

Stadion Sportowy  

w Chocianowie, ul. 

Ratuszowa 18 

30 czerwca –  

1 lipca 2018 
 500 miejsc siedzących pod parasolami 

 Min. 4 nalewaki piwa 

 Agregat na własny użytek 

 Płoty ogrodzeniowe do ogrodzenia ogródka 

piwnego 

 70 posiłków oraz napoi dla organizatora 

(wydawane do godz. 24:00) składające się z dania 

obiadowego 3 składnikowego 

 Różnorodność stoisk kateringowych  

 Estetyka stoisk 

2. Dożynki gminne –  

Trzebnice – plac 

przy Kościele 

25 sierpnia 2018 -30 kompletów ławostołów wraz  

z odpowiednią ilością parasoli 

-Min. 2 nalewaki piwa 

-Agregat na własny użytek 

-Płoty ogrodzeniowe dla miejsca gastronomii 

-30 posiłków i napoi dla organizatora (wydawane do 

godz. 24:00) składające się z dania obiadowego 3 

składnikowego 

-Różnorodność stoisk kateringowych  

-Estetyka stoisk 

3 Dzień Dziecka – 

Chocianów - Rynek 

1 czerwca 2018 

 

- miejsca siedzące przy ławostołach i parasolach – 

30 kompletów 

- miejsca siedzące dla 200 osób 

- stoiska kateringowe  

oraz handlowe 

- agregat na własny użytek  

 

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 imprez a także ważnych gaśnic proszkowych, min. 4 szt. 

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 20 marca 2018 r. Oferty prosimy składać z dopiskiem  

na kopercie „Gastronomia 2018" lub mailowo na adres chok5@wp.pl 

 

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  

Chocianowskiego Ośrodka Kultury 

mailto:chok5@wp.pl

