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Dzierżoniow, 1 marca 2018

Zapraszamy do składania ofert 
. .n!l ' obsługę cateringową imprez plenerowych

organizowanych przez Dzierżoniowski ośrodek Kultury w 2018 roku.
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1. Stoiska piwne (nalewaki),
2. Grille: kiełba'ski, szaszłyki, kaszanki, golonki, karkowka itp'3 Duze patelnie: ziemniaki, bigos, warzywa itp.
4. Bemary: zupy, pierogi itp.
5. Stoiska tzw. staropolskie: pajda chleba, wyroby wędliniarskie, sery itp.6' Stoiska zwatącukrową, popcornem, gotowaną kukurydzą, siooyczami, lodami, goframi,

naleśnikami, napojami chłodzącymi i gorącymi, itp.
7. Stoiska z fast-foodami.
8. lnne gastronomiczne.

Włżrue:
1. W trosce o uczestników imprez plenerowych, organizatorzy sugerują ustalenie jak najniższej
ceny za piwo i podstawowe danie z grilla tj. kiełbasę z dodatkami. lntencją naszą jest, aby ceny
nie były zaporą dla klientow i każdy mieszkaniec mogł skorzystaÓ z oferty cateringowej.
2. Do składanej oferty należy dołączyć właściwą decyzję wydaną przez Państwowy
Powiatowy lnspektor Sanitarny zgodnie z art.63 ustawy o bezpieczeństwie żywności i
żywienia.

osoba do kontaktów: Renata Łazor tel.74 64 64 656, e-mail: renata@dok.pl.
oferty złoŻone na formularzu ofeńowym 

l//^ral z podpisanym projektem umowy i dokumentamirejestrowymi nalezy przesłaÓ do 7 marca 2018 do godz. 11':15. dro$Q elektroniczną na adres: renata@dok.pl,

' pocztą lub osobiście na adres Dzierzoniowski ośrodek Kultury ul' Świdnicka23,58-2oo
Dzierzoniow lub osobiście pokoj nr 10.

otwarcie ofert nastąpi 7 marca 2018 r. o godz. 1 1.30 w pokoju nr 3.

Załączniki:
1. Wykaz imprez
2. Formularz ofertowy
3. WzÓr umowy

zapewnien ie rÓżnorodności potraw gastronom icznych,
za.bezpieczenią. całej infrastruktury potzebnej do śpzedazy piwa,
miejsca siedzące (parasole, namioty itp.) - w itościach podjnych w załączniku,
uządzenia do dystrybucji piwa tzw. nalewaki _ w ilościach poóanych w załączńiru,
stoiska handlowe np. ze sprzedaŻą biżuterii, wyrobów rękodzielńiczych, .ói"ńiri,
zabawek itp.
zapewnienie nieodpłatnie kegow z piwem i posiłków z grilla dla organizatorów i
artystow.
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