
 ZAPYTANIE OFERTOWE 
 na dzierżawę  Placu Targowego w Bisztynku z kompleksową obsługę stoisk gastronomicznych - na zasadzie
wyłączności z prawem do wynajmowania powierzchni handlowych innym podmiotom podczas 
 Dożynek Gminnych w Bisztynku dnia 04.09.2022. z wyłączeniem stoiska Funduszu Promocji Wieprzowiny

Warunki:
Oferent zobowiązuje się do przygotowania i realizacji imprezy w zakresie:

1. Zapewnienia kompleksowej obsługi w zakresie zróżnicowanej gastronomii (grille, fast-food, wata cukrowa,
popcorn, kukurydza itp.}wraz ze sprzedażą piwa w wyodrębnionym miejscu na terenie imprezy masowej oraz
innych zimnych i gorących napojów niealkoholowych.
2. Zapewnienia niezbędnej infrastruktury, zabezpieczenie miejsc siedzących za stołami
z zadaszeniem (hala namiotowa, parasole lub daszki} w ilości nie mniejszej niż: 500 miejsc siedzących.
3.   Oferent na własny koszt uzyska wszelkie niezbędne pozwolenia wymagane prawem do prowadzenia w/w
działalności tj. decyzja sanepidu dot. warunków sanitarnych, zezwolenie na sprzedaż: i podawanie piwa (do
4,5%) w trakcie trwania imprezy
4. Z  racji charakteru wydarzenia  w godzinach 14.00-18.00 w dniu wydarzenia będzie   towarzyszyć event
Funduszu Promocji Wieprzowiny – mieszkańcy będą otrzymywać za darmo potrawy wieprzowe do degustacji –
zaleca się na te godziny przygotowanie menu , które będzie alternatywą dla tego eventu. 

Wynajmujący zapewni dla dzierżawcy:
- plac o powierzchni handlowej ok. 1000 m2
-zabezpieczenie energii elektrycznej
-atrakcyjny program artystyczny - występy zespołów  muzycznych m.in. Enej, Po Naszemu, Mankament oraz
wiele innych.

Wymagania:
1.  Najwyższa cena za dzierżawę placu
2.Spełnienie wymaganych warunków w w/w przez dzierżawce
3.     Wiedza i doświadczenie w obsłudze imprez plenerowych
Miejsce i termin składania ofert

 Oferty należy składać drogą pocztową lub elektroniczną w ciągu 30 dni tj. do 07.08.2022 do godz.15:00 od
momentu ogłoszenia zapytania, na adres:

Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Bisztynku 

OŚRODEK
KULTURY
I AKTYWNOŚCI 
LOKALNEJ

Bisztynek, 6 lipca  2022

 
 
 

 Paweł Wołoch
 

 Dyrektor Ośrodka Kultury 
i Aktywności Lokalnej w Bisztynku

 
 
 www.okial.pl | ul. Ogrodowa 2, 11-230 Bisztynek | tel. (89) 7188067

Zapytanie ofertowe z dnia 06.07.2022


