Ogłoszenie z dnia 23 czerwca 2010 roku.
Organizator Bolesławiecki Ośrodek Kultury – Międzynarodowe Centrum Ceramiki zaprasza do składania ofert
na wyłączną obsługę w zakresie Piwo i gastronomia „duża”, podczas imprezy plenerowej Bolesławieckie
Święto Ceramiki 2010, która odbędzie się w centrum Bolesławca w dniach 18-22 sierpnia 2010 roku.
Przedmiot oferty:
1. Piwo i gastronomia „duża” tj. wszelkie wyroby gastronomiczne oraz inne przeznaczone do spożycia (grille, rożno itp.)
z wyłączeniem gastronomii „małej” tj. lodów, pączków, gofrów, orzeszków prażonych, cukierków, kukurydzy, popcornu,
prażynek, paluszków, chrupek, waty cukrowej, oscypków),
2. Gastronomia „duża” i „mała” ma jednakowe prawo do sprzedaży napojów zimnych i gorących m.in. kawa, herbata, woda,
soki oraz frytek i naleśników.
Zakres oferty:
Stoisko gastronomiczne znajdujące się na terenie imprezy w centrum miasta – pl. Popiełuszki i Pl. Piłsudskiego, które
zapewni pełną obsługę imprezy w zakresie: Piwo i gastronomia „duża”.
Oferta nie obejmuje Rynku, gdzie 4 podmioty lokalne posiadają stałe ogródki gastronomiczne.
Krótka charakterystyka imprezy:
Impreza plenerowa odbywająca się po raz XVI w centrum Bolesławca, w tym roku trwa pięć dni. Corocznie przyciąga ponad
40 tysięcy uczestników. Podczas Święta odbywać się będą: w dniach 18 – 22 sierpnia w Rynku targi ceramiki ; w dniach 20 –
22 sierpnia działania artystyczno-animacyjno-warsztatowe, np.: próba bicia rekordu Guinessa na największy ceramiczny
talerz, funkcjonować będą dwie sceny na których m.in. wystąpią: Kabaret pod Wyrwigroszem, PATRYCJA MARKOWSKA,
SHAKIN'DUDI i PERFECT.
Organizator:
- zapewni dostęp do źródeł energii elektrycznej i dostęp do poboru wody, utrzymanie czystości i porządku na terenie
imprezy
- organizator oświadcza, że odbywająca się impreza, nie wstrzymuje działalności gospodarczej prowadzonej przez
przedsiębiorców w Bolesławcu w ramach posiadanych zezwoleń stałych,
Oferent zapewni:
- ławy bawarskie minimum 150 kompletów (stół i ławki do siedzenia), minimum 15 rollbarów,
- sprzedaż napojów oraz potraw wyłącznie w opakowaniach i naczyniach jednorazowych,
- utrzymanie czystości i porządku na powierzonym terenie,
- oferent zobowiązany jest posiadać aktualne wszelkie pozwolenia wymagane i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
w zakresie swojej działalności (m.in. ubezpieczenie OC) i ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu świadczonych usług,
Oferta powinna zawierać:
- wysokość wpłaty netto w złotych – za obsługę piwo i gastronomia „duża” na pl. Ks. Jerzego Popiełuszki i na pl.
Piłsudskiego, nie mniej niż 40 000 zł.
- termin zapłaty – nie później niż 14 dni przed imprezą,
- szczegółową specyfikację obsługi imprezy (menu, ilość grilli, nalewaków, wyposażenie itp.),
- zapotrzebowanie w prąd
- opis wyglądu elementów wyposażenia, ich wystrój (np: zdjęcia),
- informację o doświadczeniu w organizacji tego typu przedsięwzięć,
- dane osoby upoważnionej do bieżących kontaktów z organizatorem imprezy.
Po wyborze oferty zostaną zawarte stosowne umowy. Wybrany oferent nie może odstąpić realizacji oferty innemu
podmiotowi gospodarczemu. Dyrektor BOK-MCC zastrzega sobie prawo do nie wybrania żadnej z ofert bez podawania
przyczyny.
Na zgłoszenia oczekujemy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 lipca 2010 roku. Ofertę w zaklejonej kopercie z
dopiskiem: Bolesławieckie Święto Ceramiki 2010 „Piwo i gastronomia duża”, proszę składać lub kierować na adres:
Bolesławiecki Ośrodek Kultury-Międzynarodowe centrum Ceramiki, pl. Piłsudskiego 1c, 59-700 Bolesławiec, sekretariat.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 602 598 921, 75 644 21 46, lub e-mail: promo@bok.boleslawiec.pl
Organizator:
Bolesławiecki Ośrodek Kultury-Międzynarodowe Centrum Ceramiki
Pl. Piłsudskiego 1c
59-700 Bolesławiec

