
Wieluń. 01.04.2019 r. 

 

 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA 

Ustawienie stoisk handlowych i rzemieślniczych 

w trakcie Dni Wielunia 2019 w terminie   
15-16 czerwca 2019r. 

 

 

 Wieluński Dom Kultury zaprasza do składania ofert na ustawienie stoisk handlowych takich 

jak: mała gastronomia, fast food, zapiekanki, kebaby, hot dogi,  popcorn, wata cukrowa, słodycze, 

zabawki itp. z okazji Dni Wielunia, które odbędą się w Parku Miejskim im. Żwirki i Wigury przy ul. 

Sienkiewicza w Wieluniu. Podczas Imprez wystąpią takie gwiazdy jak: O.S.T.R., Patrycja Markowska, 

Goya, Tulia. Dodatkową atrakcją będzie wesołe miasteczko. 

Dnia 15.06.2019 rozpoczęcie imprezy godz. 16.00 zakończenie godz. 2.00.  

Dnia 16.06.2019 rozpoczęcie imprezy godz. 16.00 zakończenie godz. 23.00.  

 

1. Wieluński Dom Kultury za udostępnienie miejsca pod w/w stoiska będzie pobierał opłatę 

w wysokości minimum 200,00 zł netto - za 1 metr bieżący stoiska (za dwa dni).  

2. Należność obliczona wg pkt. 1 za oferowane stoisko musi być opłacona na do 10.05.2019 

r. na konto bankowe: Bank PKO BP S.A. 64 1020 4564 0000 5102 0158 6882 

3. Oferent zobowiązany będzie do rozstawienia stoiska zgodnie z wytycznymi Wieluńskiego 

Domu Kultury w dniu 15.06.2019 r. do godz. 15.00. 

4. O dokładnym miejscu ustawienia stoiska decyduje WDK, kierując się względami 

bezpieczeństwa uczestników imprezy oraz urozmaicenia oferty najemców.  

5. Ofertę należy złożyć na formularzu (załącznik nr 1) na adres: Wieluński Dom Kultury, ul. 

Krakowskie Przedmieście 5, 98-300 Wieluń lub e-mail na adres d.szudra@wdkwielun.pl w terminie 

do dnia 12.04.2019r. do godz. 16.00 

6. Osoby do kontaktu: Daniel Szudra nr tel. 735 968 032, 43 843 86 40 

7. Wieluński Dom Kultury dokona wyboru ofert wg własnego uznania (kierując się tym, aby 

zapewnić uczestnikom imprezy różnorodną ofertę), przy czym w przypadku ofert dotyczących tego 

samego asortymentu (tych samych towarów lub usług) decydować będzie wyższa oferowana kwota 

czynszu najmu. 

8. Oferenci zostaną poinformowani o wynikach do dnia 15.04.2019 r. 

9. Wieluński Dom Kultury zastrzega sobie możliwość zakończenia niniejszego 

postępowania przed terminem wskazanym powyżej, zakończenia postępowania bez wyboru oferty, 

unieważnienia postępowania, uczestnicy postępowania ponoszą samodzielnie koszty sporządzenia i 
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złożenia oferty i w żadnym przypadku nie będą uprawnieni do dochodzenia zwrotu tych kosztów (w 

jakiejkolwiek postaci) od WDK.  

10. Oferenci przyjmują do wiadomości, że administratorem danych osobowych wskazanych 

w ofercie jest Wieluński Dom Kultury z siedzibą w Wieluniu przy ul. Krakowskie Przedmieście 5. 

11. Od wyników postępowania nie przysługują żadne środki ochrony prawnej. 

12. Załączniki do niniejszego zapytania (projekt umowy i projekt oferty), stanowią jego 

integralną część.  

   

 


