
WARUNKI SKŁADANIA OFERT NA WYNAJEM POWIERZCHNI 
Z WYŁĄCZNOŚCIĄ GASTRONOMICZNĄ I WYŁĄCZNOŚCIĄ NA SPRZEDAŻ PIWA 

Załącznik nr 1b do karty zgłoszenia 
 

Informujemy, że do dnia 26.02.2018 r. do godz. 12:00 przyjmujemy oferty na wynajęcie powierzchni z wyłącznością 
gastronomiczną i z wyłącznością na sprzedaż piwa. 

 

Przedmiotem zamówienia są następujące powierzchnie na terenie Przedzamcza: 

 dwie zatoki parkingowe przeznaczone dla gastronomii dużej/ciężkiej oraz na miejsca siedzące 

 pas terenu wzdłuż drogi dojazdowej (zbiornika ppoż.) przeznaczony dla gastronomii małej 

 

Lokalizacja sektorów znajduje się na mapie poglądowej stanowiącej załącznik nr 2b do karty zgłoszenia. 

Wymogiem minimalnym składania ofert jest spełnienie poniższych warunków: 

 zapewnienie przynajmniej 200 miejsc siedzących (ławy/krzesła i parasole) na terenie obu zatok parkingowych; 

 zachowanie jednolitego i estetycznego systemu wizualnego (ławy, parasole, banki piwne, namioty, stoiska 

gastronomiczne, itp.) we wszystkich sektorach; 

 posiadanie wszelkich niezbędnych pozwoleń na prowadzenie działalności gastronomicznej oraz sprzedaż piwa; 

 zaoferowanie  kwoty minimalnej 85 000 zł netto z tytułu najmu powierzchni; 

 zapewnienie jednego posiłku dziennie (wycenionego na maksymalnie 30 zł brutto) dla 30 osób przez cały okres 

trwania festiwalu (4 dni); 

 

Dodatkowym atutem będzie udokumentowane doświadczenie w obsłudze dużych imprez plenerowych. 

Płatności: 

1. Oferent zobowiązany jest do wpłaty zadeklarowanej przez siebie kwoty w 2 transzach po 50%, na podstawie 

proform wystawionych przez Organizatora. 

2. Organizator wystawi faktury VAT potwierdzające w/w wpłaty. 

3. Płatność pierwszej transzy w terminie do 09.03.2018 roku, drugiej do 30.03.2018 roku. 

4. W przypadku braku płatności poszczególnych transz w ustalonych powyżej terminach Organizator ma prawo 

odmówić dalszej współpracy i wznowić postępowanie konkursowe. 

WAŻNE UWAGI 

1. Zasada wyłączności nie dotyczy w szczególności punktów gastronomicznych należących do dzierżawców spółki 

prowadzących działalność całoroczną na terenie kompleksu zamkowego (restauracje, bary itp.) oraz terenów 

należących do Zakładu Stada Ogierów Książ (niezależna spółka). Lokalizacje poszczególnych punktów 

gastronomicznych zawarte zostaną na załączniku do umowy wynajmu powierzchni (po wyborze oferenta). 

2. Przesłanie przez oferenta karty zgłoszenia (przyjęcie jej przez organizatora) stanowi jedynie potwierdzenie udziału 

w postępowaniu konkursowym, nie jest natomiast gwarancją uczestnictwa oferenta w imprezie! Po 

przeanalizowaniu przesłanych propozycji skontaktujemy się z wybranym podmiotem. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do uznaniowego usunięcia stoisk (lub ich fragmentów) w przypadku 

niedotrzymania jednolitego i estetycznego systemu wizualnego lub złamania innych warunków. 

4. Stoiska mogą zostać zlokalizowane wyłącznie na wydzielonych powierzchniach zaznaczonych na załączonej mapie – 

załącznik 2b. Na drodze dojazdowej do zamku musi zostać zachowany minimalnie 4 metrowy przejazd dla służb 

ratunkowych i porządkowych (dotyczy to również czasu dowożenia towaru do stoisk). W przypadku złamania tej 

zasady organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia pojazdów/stoisk blokujących przejazd na koszt oferenta. 

5. Organizator zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. 

6. Oferent oświadcza, iż składając ofertę zapoznał się, rozumie i akceptuje regulamin stanowiący załącznik nr 4b. 

Prosimy o przesyłanie propozycji na załączonej karcie zgłoszenia na adres: festiwal@ksiaz.walbrzych.pl 

mailto:festiwal@ksiaz.walbrzych.pl

