
 

 

Projekt „Promocja dziedzictwa kulturowego regionu średzkiego poprzez poprawę dostępności do wydarzeń kulturalnych i 

popularyzację uczestnictwa w kulturze” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 

 

                                                                  Środa Wielkopolska, dnia 16 maja 2016 
 
 
16/UI/ZP/442/2016 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 
I. ZAMAWIAJĄCY:  
Ośrodek Kultury w Środzie Wielkopolskiej, ul. 20-go Października 30, 63-000 Środa 
Wielkopolska e-mail: projekt.kultura@oksroda.pl  tel./fax. 61 285-23-05. 
 
 
II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  
Przedmiotem zapytania ofertowego jest usługa cateringowa polegająca na zapewnieniu 
poczęstunku dla artystów podczas Średzkich Sejmików Kultury w ramach projektu: 
„Promocja dziedzictwa kulturowego regionu średzkiego poprzez poprawę dostępności do 
wydarzeń kulturalnych i popularyzację uczestnictwa w kulturze” współfinansowanego przez 
Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 
 
Warunki zamówienia:   
Miejsce wykonania usługi:  
Park Łazienki, Środa Wielkopolska 
 
Termin: 

28 i 29  maja 2016 

 

Szczegóły zapytania stanowią załącznik nr 1  

 
 

Bardzo proszę o podanie ceny brutto za wyżej wymienioną usługę.  

 

Ofertę proszę przesłać najpóźniej do dnia 19 maja 2016 roku na adres mailowy 

projekt.kultura@oksroda.pl  
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Załącznik nr 1  
 
28-05-2016 (sobota) 
Godz. 17.30 PATRYK KUMÓR ( 8 osób ) 

Pieczona, marynowana karkówka w sosie myśliwskim  
Roladki drobiowe z Gorgonzolą w sosie śmietanowym  
Zestaw świeżych surówek  
Kanapki bankietowe z szynką i z serem  
Pieczywo  
Napój energetyczny Red bull  
 
Godz. 19.30 MIKAYLA ( 2 osoby ) 

Roladki drobiowe z Gorgonzolą w sosie śmietanowym  
Zestaw świeżych surówek  
Coca-cola 0,5l  
Napój energetyczny Red bull  
Pieczywo  
 
Godz. 20.30 BRACIA i KRZYSZTOF CUGOWSKI ( 18 osób) 

Kanapki bankietowe z szynką i z serem  
Pieczona, marynowana karkówka w sosie myśliwskim  
Roladki drobiowe z Gorgonzolą w sosie śmietanowym  
Zestaw świeżych surówek  
Żurek wielkopolski  
Pieczywo  
Pepsi  
 
29.05.2016 (niedziela) 
Godz.17.30 CZERWONE GITARY ( 9 osób ) 

Pieczona, marynowana karkówka w sosie myśliwskim  
Roladki drobiowe z Gorgonzolą w sosie śmietanowym  
Zestaw świeżych surówek  
Kanapki bankietowe z szynką i serem  
Pieczywo  
 
Godz.19.15 REGGAESIDE ( 8 osób ) 

Pieczona, marynowana karkówka w sosie myśliwskim 
Roladki drobiowe z Gorgonzolą w sosie śmietanowym  
Zestaw świeżych surówek  
Kanapki bankietowe z szynką i serem  
Pieczywo  
 
Godz.20.30 FUTURE FOLK ( 3 osoby ) 

Kanapki bankietowe z szynką i z serem  
Pieczona, marynowana karkówka w sosie myśliwskim  
Zestaw świeżych surówek  
Pieczywo  
Coca-cola 0,5l  
Napój energetyczny Red bull  
 
Godz.22.00 FREAKY BOYS ( 3 osoby ) 

Kanapki bankietowe z szynką i z serem  
Pieczona, marynowana karkówka w sosie myśliwskim  
Zestaw świeżych surówek  
Pieczywo  
Coca-cola 0,5l  
Napój energetyczny Red bull  

 
 
 


