
WARUNKI SKŁADANIA OFERT NA WYNAJEM POWIERZCHNI ZWIĄZANEJ  
Z DZIAŁALNOŚCIĄ KAWIARNI NA TARASIE KASZTANOWCOWYM  

PODCZAS FESTWIALU KWIATÓW I SZTUKI W ZAMKU KSIĄŻ 
Załącznik do karty zgłoszenia 

 

Informujemy, że do dnia 16.03.2020 r. do godz. 12:00 przyjmujemy oferty na wynajem powierzchni na działalność 
kawiarnianą na Tarasie Kasztanowcowym. 

Przedmiotem zamówienia są następujące powierzchnie na terenie Zamku: 

 Taras Kasztanowcowy znajdujący się nad Tarasem Południowym, z którego prowadzi wejście dla turystów (przez 

Basztę Jerzego) 

 Pomieszczenie tzw. Winnicy, przeznaczone na magazyn/zaplecze dla oferenta 

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

Wymogiem minimalnym składania ofert jest spełnienie poniższych warunków: 

 oferowanie dla turystów asortymentu składającego się np. z (prosimy o wyszczególnienie w karcie zgłoszeniowej 

Państwa propozycji): kawy, herbaty, ciast, deserów, alkoholi; 

 zapewnienie przynajmniej 50 miejsc siedzących (ławy/krzesła i parasole) na terenie Tarasu Kasztanowcowego; 

 zachowanie jednolitego i estetycznego systemu wizualnego (ławy, stoliki, parasole, nalewaki, urządzenia 

gastronomiczne, itp.), który należy przedstawić załączając zdjęcia do karty zgłoszeniowej ; 

 zastąpienie używania plastikowych sztućców, talerzyków, kubków, butelek, toreb oraz wszelakich plastikowch 

opakowań jednorazowych poprzez wybór ekologicznych alternatywnych rozwiązań, np. papier, FMP, drewno, szkło, 

materiały biodegradowalne itp. (celem nadrzędnym jest dbanie o ekologię); 

 posiadanie wszelkich niezbędnych pozwoleń i koncesji na prowadzenie działalności gastronomicznej (lub 

dodatkowych, np. koncesja na alkohol); 

Dodatkowym atutem będzie udokumentowane doświadczenie w obsłudze dużych imprez plenerowych. 

Płatności: 

1. Oferent który zostanie wyłoniony w ramach konkursu zobowiązany jest do przedpłaty zadeklarowanej przez siebie 

kwoty na podstawie umowy oraz proformy wystawionej przez Organizatora w terminie do 31.03.2020 r. 

2. Organizator wystawi faktury VAT potwierdzające wpłatę. 

3. W przypadku braku płatności w ustalonym powyżej terminie Organizator ma prawo odmówić dalszej współpracy 

i wznowić postępowanie konkursowe. 

WAŻNE UWAGI 

1. 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. 

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

niedotrzymania jednolitego i estetycznego systemu wizualnego lub złamania innych warunków. 

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

4. Oferent oświadcza, iż składając ofertę zapoznał się, rozumie i akceptuje regulamin stanowiący załącznik nr 1a. 

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

mailto:festiwal@ksiaz.walbrzych.pl

