Gmina Długołęka zaprasza do składania ofert na dzierżawę terenu
pod realizację usług cateringowych
podczas imprezy „Dożynki Gminy Długołęka”, która odbędzie się
w niedzielę 26 sierpnia 2018 r. na terenie boiska sportowego w Godzieszowej
w godz. od 12:45 do 24 w nocy.

Kompletna oferta, która zostanie poddana ocenie powinna zawierać:
1) propozycję wysokości czynszu za dzierżawę terenu o powierzchni ok. 350 m2

przy założeniu wyłączności dzierżawcy w zakresie branży gastronomicznej;

2) propozycję menu, które serwowane będzie podczas imprezy ze wskazaniem gramatury
posiłków, ceny ich sprzedaży oraz ilości punktów sprzedaży;
3) propozycję zabezpieczenia imprezy pod względem zaplecza gastronomicznego
(przy założeniu szacunkowej ilości publiczności ok. 2 tys. osób), w szczególności
zawierającą ilość możliwych do udostępnienia na czas imprezy ławo-stołów, parasoli,
obręczy na worki na śmieci;
4) zapotrzebowanie na prąd oraz wskazanie na inne oczekiwania techniczne względem
organizatora imprezy;
5) informację dotyczącą gotowości spełnienia ridera dwóćh artystów scenicznych w zakresie
wyżywienia oraz zapewnienia wyposażenia garderoby.

Oferty prosimy składać na adres mailowy:
promocja@gmina.dlugoleka.pl
lub pocztą: Urząd Gminy Długołęka, Długołęka ul. Robotnicza 12,
55-095 Mirków w terminie do wtorku 10 lipca 2018 r.

Dożynki Gminy Długołęka to drugie co do wielkości wydarzenie kulturalne, które w tym
roku odbędzie się na boisku sportowym w Godzieszowej. Impreza gromadzi rokrocznie tysiące
wielbicieli wyśmienitej zabawy, rodzinnego biesiadowania. Wyjątkowa atmosfera, barwne stoiska
wsi i kół gospodyń wiejskich, lokalne przysmaki i wyroby lokalnego rękodzieła oraz doskonała
oprawa muzyczna (m.in. zespół Top One), liczne gry i zabawy oraz konkursy zarówno dla dzieci.
jak i dorosłych to główne atuty tego niezwykłego spotkania z naszą gminą.
Zapraszamy do składania ofert, w razie pytań pozostajemy do dyspozycji (tel. 71 323 02 44)

Gmina Długołęka zaprasza do składania ofert na dzierżawę terenu
pod realizację usług w zakresie zapewnienia parku rozrywki dla dzieci i młodzieży
podczas imprezy „Dożynki Gminy Długołęka”, która odbędzie się
w niedzielę 26 sierpnia 2018 r. na terenie boiska sportowego w Godzieszowej
w godz. od 12:45 do 24 w nocy.

Kompletna oferta, która zostanie poddana ocenie powinna zawierać:
1) propozycję wysokości czynszu za dzierżawę terenu o powierzchni ok. 350 m2

przy założeniu wyłączności dzierżawcy w zakresie parku rozrywki dla dzieci i młodzieży;

2) propozycję urządzeń rekreacyjnych, które udostępnione zostaną podczas imprezy oraz
sugerowanej ceny sprzedaży biletów;
3) zapotrzebowanie na prąd oraz wskazanie na inne oczekiwania techniczne względem

organizatora imprezy.

Oferty prosimy składać na adres mailowy:
promocja@gmina.dlugoleka.pl
lub pocztą: Urząd Gminy Długołęka, Długołęka ul. Robotnicza 12,
55-095 Mirków w terminie do 10 lipca 2018 r.

Dożynki Gminy Długołęka to drugie co do wielkości wydarzenie kulturalne, które w tym
roku odbędzie się na boisku sportowym w Godzieszowej. Impreza gromadzi rokrocznie tysiące
wielbicieli wyśmienitej zabawy, rodzinnego biesiadowania. Wyjątkowa atmosfera, barwne stoiska
wsi i kół gospodyń wiejskich, lokalne przysmaki i wyroby lokalnego rękodzieła oraz doskonała
oprawa muzyczna (m.in. zespół Top One), liczne gry i zabawy oraz konkursy zarówno dla dzieci.
jak i dorosłych to główne atuty tego niezwykłego spotkania z naszą gminą.
Zapraszamy do składania ofert, w razie pytań pozostajemy do dyspozycji (tel. 71 323 02 44).

