
 

                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                             

 

 

 

 

 
                                                 Bartoszyce, 01.04.2019r. 

 
 

Zapytanie ofertowe z dnia 01.04.2019 

 

 
ZAPYTANIE OFERTOWE na dzierżawę Placu Bohaterów Westerplatte w Bartoszycach z kompleksową 

obsługą stoisk gastronomiczno – handlowych na zasadzie wyłączności z prawem do wynajmowania 

powierzchni handlowych innym podmiotom podczas „Międzynarodowych Dni Regionu 

Bartoszyce’2019”r. w dniach 7-8 czerwca 2019r. 

 

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 poza 

terenem 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. 

Zapewnienia stoisk handlowych z zabawkami, drobną galanterią i innymi artykułami przemysłowymi 

oraz szerokim asortymentem artykułów dziecięcych. 

4. Zapewnienia  atrakcyjnej oferty dla dzieci typu:  dziecięcy park rozrywki, zjeżdżalnie, przejażdżka 

kucykiem  itp. 

5. Zapewnienia  atrakcji dla dorosłych typu: skok na bungee, ściany wspinaczkowe itp.  

6. 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 
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Wynajmujący zapewni dla dzierżawcy:  

- plac o powierzchni handlowej  ok. 9000 m2   

- zabezpieczenie energii elektrycznej oraz wody bieżącej 

- atrakcyjny program  artystyczny – występy zespołów muzycznych m.in. Kasia Kowalska z 

Zespołem, zespół Cree, Zespół Mietek Folk oraz wiele innych. 

Wymagania:  
 
1.  Najwyższa cena za dzierżawę placu  
2.  Spełnienie wymaganych warunków w/w przez dzierżawcę  
3.   Wiedza i doświadczenie w obsłudze imprez plenerowych  
 
 

 

Miejsce i termin składania 
ofert 

Oferty należy składać drogą pocztową lub elektroniczną  w ciągu 14 dni 
 tj. do 13.04.2019 do godz. 15:00 od momentu ogłoszenia zapytania, na 
adres:  
                
                Bartoszycki Dom Kultury 
                ul. Bohaterów Warszawy 11 
                 11-200 Bartoszyce 
                                    lub 
                 e-mail: dyrektorbdk@wp.pl 

 

 

                                                                                          Dyrektor Bartoszyckiego Domu Kultury 

                                                                                                             Kamil Runiewicz 
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