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49-130 TUŁOWICE

Tułowice, dnia 02.05.2019 r.
Firmy Gastronomiczne

Informuję, że w 2019 roku TOK będzie organizatorem dwóch imprez:
- Dni Tułowic 25-26 maja (sobota - zabawa do 01.00, niedziela od 14.00 do 22.00 Koncert zespołu
PIERSI i innych artystów) Tułowice – stadion, ul. Sportowa,
- Dożynek Gminnych 25 sierpnia (niedziela) - stadion sportowy w Szydłowie
Będą to imprezy o charakterze kulturalno – rekreacyjnym.
Jestem zainteresowana kompleksową obsługa gastronomiczną w/w imprez i partycypacją w kosztach
ich organizacji w zamian za zapewnienie wyłączności na prowadzenie handlu i rekreacji.
Oczekiwania TOK – u, jako Organizatora są następujące.
Zapewnienia:
1. namiotu biesiadnego o minimalnych wymiarach 15 m. x 30 m., z ławami i stołami biesiadnymi w
ilości minimum 40 kompletów lub parasoli, podestów do tańca minimum 80m2, sceny zadaszonej (o
rozmiarach minimalnych 8m x 6m ze schodami, osłoniętej z trzech stron, podesty na wysokości
minimum 1m podniesione w tylnej części na minimum 1,3m, posiadającej aktualne atesty
bezpieczeństwa), wszystko wraz z obsługą.
2. ław i stołów biesiadnych z parasolami obok namiotu lub parasoli, minimum 15 - 20 kompletów
3. grilli, rożna, przyczepy gastronomicznej w celu przygotowania konsumpcji dla uczestników,
4. rolbarów piwnych w ilości minimum 4 sztuk i innych stosownych na podobnych imprezach
5. Małej gastronomii (popcorn, wata, gofry, lody)
6. Rekreacji: dmuchańce, eurobangi itp.
7. Innych stoisk np. biżuteria, akcesoria drewniane, wiklina, zabawki – bez pistoletów kulkowych i
firewerków oraz petard
8. Posiłków i napojów dla organizatorów na czas trwania imprezy (ok. 30 porcji).
TOK zapewnia:
- 25-26 maja: miejsce imprezy, program artystyczny z gwiazdą,
- 25 sierpnia br. program od godz. 14.00 do 23.00 oraz zakup talonów na wyżywienie dla ok 250
osób, ,
- ochronę, dostęp do wody, energię elektryczną.
Zapraszam do składania ofert na współorganizację w/w imprez. Minimalna kwota na
zabezpieczenie w dwóch terminach namiotu biesiadnego, podestów do tańca, sceny zadaszonej we
współpracy z TOK – wynosi 14.000 zł (po 7.000zł.), namiot lub parasole na jedną imprezę lub
bezgotówkowo w przypadku posiadania własnego namiotu lub opłacenia go.
Oferty należy składać kompleksowo na obie imprezy.
Oferty proszę składać do 13 maja br. w księgowości Tułowickiego Ośrodka Kultury do godz. 12 .00,
osobiście, pocztą, mailem (kontakt jak nagłówku). Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 14 maja br.
Wszyscy uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni o jego rozstrzygnięciu.
Dodatkowe informacje pod nr tel. 77 4600672 lub 606 8130 138.
Z wyrazami szacunku.
Helena Wojtasik

Dyrektor

