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ZAŁĄCZNIK nr 1 (SOPZ) do ogłoszenia o zamówieniu 
na usługi społeczne 

 

CZĘŚĆ I  - Organizacja jednodniowego spotkania o charakterze konferencji inaugurującej 

programy NAWA 

 

I Przedmiot Zamówienia  

Przedmiotem zamówienia jest organizacja jednodniowego spotkania o charakterze konferencji 

inauguracyjnej dla 100 uczestników, w tym m.in.: 

 zapewnienie sali wraz z wyposażeniem i obsługą porządkowo-techniczną zgodnie z 

harmonogramem spotkania 

 zapewnienie obsługi cateringowej  

 zapewnienie stanowiska recepcji,  

 rezerwacja miejsc parkingowych w miejscu, gdzie będzie organizowana konferencja 

(maksymalnie 2 miejsca). 

 

II Termin i miejsce realizacji zamówienia 

Wykonawca zobowiązany jest zorganizować spotkanie w terminie między 1-18 grudnia 2019 r. 

w Warszawie w dzień roboczy tj. od poniedziałku do piątku, o ile któryś z tych dni nie jest dniem 

wolnym od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. 

U. z 2015 r., poz. 90). Przewidywany czas trwania spotkania - 5 h/dobę. Dokładny termin 

spotkania i godziny jego rozpoczęcia i zakończenia Zamawiający uzgodni z Wykonawcą, którego 

oferta zostanie wybrana, najpóźniej w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.  

 

III Cel zamówienia 

Celem głównym zamówienia jest inauguracja programów stypendialnych dla studentów 

realizowanych przez NAWA, których ideą jest podniesienie poziomu wykształcenia i 

kwalifikacji zawodowych obywateli państw rozwijających się oraz krajów rozwiniętych, 

objętych programami.  

 

IV Grupy docelowe spotkań  

 cudzoziemcy z Afryki, Ameryki Łacińskiej, Azji i Oceanii   - odbywający studia II stopnia 
na uczelniach polskich;  

 cudzoziemcy z krajów rozwiniętych Europy, Azji, Ameryki i Australii- odbywający studia 
II stopnia na uczelniach polskich. 
 

V Zakres przedmiotu zamówienia  

 

Harmonogram spotkania 

ok. 30 min. Rejestracja uczestników – powitalna kawa 

Część oficjalna 

ok. 15 min. Otwarcie konferencji przez Dyrektora NAWA 

ok. 1h 15 min. Wykład inauguracyjny 

ok. 1h Przerwa na lunch 

ok. 2h Workshop z podziałem na moduły 

Moduł I  (przewidywana liczba osób – 80) 
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Moduł II (przewidywana liczba osób – 20) 

UWAGA: Zamawiający zastrzega, że ramy czasowe  mogą ulec zmianie. 

 

Wymagania ogólne 

 Wykonawca zobowiązuje się do zorganizowania spotkania w centrum Warszawy lub jego 

bliskiej okolicy, w odległości nie większej niż 10 km od dworca głównego PKP/PKS, liczonej 

jak dla pokonywania tej trasy samochodem. Odległość należy liczyć przy pomocy mapy 

googla https://mapy.google.pl/ (wybierając opcję pokonuję trasę samochodem). Za punkt 

początkowy do obliczania odległości należy przyjąć Dworzec Centralny, adres Aleje 

Jerozolimskie 54.  Lokalizacja powinna gwarantować dobrą komunikację środkami 

transportu miejskiego z Dworca Centralnego (bliska odległość do stacji metra i/lub 

przystanków autobusowych i tramwajowych, możliwość dojazdu jednym środkiem 

transportu miejskiego bez przesiadek). 

 Zamawiający wymaga, aby zaproponowany obiekt posiadał standard co najmniej 

trzygwiazdkowy lub równoważny (kategoryzacja dla całego obiektu uzyskana zgodnie z 

decyzją wydaną przez Marszałka Województwa Mazowieckiego lub Wojewodę 

Mazowieckiego w przedmiotowej sprawie na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

o usługach turystycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 196 z późń. zm.) i 

rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów 

hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (tekst jednolity: 

Dz. U. z 2006 r. Nr 22, poz. 169 z późń. zm.) lub rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 

dnia 29 stycznia 1999 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są 

świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. 1999 Nr 10, poz. 87). Zamawiający dopuszcza także 

obiekt dedykowany tematyce nauki/kultury/sztuki/dziedzictwa narodowego, obiekt 

kojarzony z przedsiębiorczością i innowacyjnością bądź spełniający wysokie standardy 

nowoczesnych centrów biznesowych. 

Ze względu na edukacyjny charakter przedsięwzięcia Zamawiający nie dopuszcza 

organizacji konferencji w obiektach typu Zajazd, Obiekt Sportowo-Rekreacyjny, Dom 

Weselny itp. 

 Spotkanie swoim zakresem merytorycznym będzie obejmowało dwa poniższe moduły: 

 Moduł I - Uroczysta inauguracja programu Łukasiewicz 

 Moduł II - Uroczysta inauguracja programu “Poland my first choice” 

 Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia na potrzeby konferencji dwóch sal w jednym 

dla realizacji  spotkań w ramach ww. modułów tj.: do dyspozycji Zamawiającego będą dwie 

sale lub jedna sala z możliwością podziału po zakończeniu części oficjalnej  

 Zamawiający oczekuje udostępnienia sali głównej, w której odbędzie się część oficjalna - 

powitanie wszystkich gości i wykład inauguracyjny, czas trwania ok. 1h 30. Po tym czasie 

część gości (ok. 80 osób) zostanie w sali głównej, aby wziąć udział w spotkaniu I Modułu, 

pozostali goście (ok. 20 osób) – uczestnicy spotkania w ramach II Modułu, przejdą do 

drugiej sali zlokalizowanej obok sali głównej lub wydzielonej ekranem części sali głównej.  

Zamawiający akceptuje opcję podziału sali głównej za pomocą ekranów w celu 

konieczności dostosowania części konferencji do realizacji spotkań w ramach dwóch 

modułów. 
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 Sala główna w części oficjalnej wyposażona w krzesła w ustawieniu teatralnym dla 100 osób 

oraz mównicę z mikrofonem,  

 Sale przeznaczone na spotkania w ramach modułów przystosowane do formy 

warsztatowo-panelowej, przestrzeń odpowiednia dla liczby osób przewidzianej w 

harmonogramie. 

 Sala /sale będą dostępne w wymiarze czasowym 5h/dobę w godzinach uzgodnionych z 

Zamawiającym z uwzględnieniem dodatkowych ram czasowych potrzebnych na 

niezbędne działania (przygotowanie sali)  przed spotkaniem i po jego zakończeniu.  

 Sala /sale pomieszczą 100 osób w rozkładzie przewidzianym na poszczególne spotkania 

zgodnie z ww. harmonogramem. 

 Wykonawca zobowiązany jest do dostosowania wszystkich powierzchni użytkowych, 

niezbędnych do realizacji zamówienia (w tym sala, przestrzeń konsumpcyjna, ciągi 

komunikacyjne) do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózku.  

 Sale - klimatyzowane, - z bezprzewodowym dostępem do Internetu dla wszystkich 

uczestników spotkania, - z dostępem do światła dziennego i możliwością zaciemnienia sali 

do prezentacji 

 

Wymagania szczegółowe 

 

1. Wykonawca dla realizacji części oficjalnej w sali głównej  zapewni : 

 Ekran LED/ekran bezszwowy/biała ściana o dużych rozmiarach, zapewniające dobrą 

widoczność z każdego miejsca sali,; 

 Mównicę z zamocowanym mikrofonem.  Mównica oznaczona logo NAWA.  

 Urządzenia nagłaśniające i oświetlenie, w tym rezerwowe, gwarantujące komfortowy odbiór 

dźwięku wszystkim uczestnikom wydarzenia oraz oświetlenie dostosowane do rozmiarów 

sali oraz ilości uczestników.  

 Laptop/laptopy (wraz z pilotem) z wejściem kompatybilnym z  rzutnik multimedialnym 

(posiadającym min. aktualne oprogramowanie Windows oraz pakiet Microsoft Office),  

 Elementy wyposażenia technicznego sali konferencyjnej nie mogą utrudniać uczestnikom 

swobodnego przemieszczania się, wszelkie okablowanie powinno być niewidoczne dla 

uczestników gali tylko schowane pod sceną. 

 Instalację elementów scenografii przygotowanych przez Zamawiającego oraz ich montaż i 

demontaż.  

 Aranżację sali łącznie z ustawieniem krzeseł (w układzie teatralnym dla odpowiedniej liczby 

osób), sceny z mównicą,  elementów scenografii oraz technicznych. Wykonawca przygotuje 

aranżację w ścisłej kooperacji z Zamawiającym i musi uzyskać ostateczną akceptację 

Zamawiającego najpóźniej 7 dni przed datą uroczystości. Proces uzgodnień musi się zamknąć 

przed tym terminem. Jakiekolwiek zmiany po tym terminie będą dopuszczalne tylko w 

uzasadnionych przypadkach (nie dających się wcześniej przewidzieć) i bezwzględnie 

wymagają zgody i zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

2. Wykonawca dla realizacji spotkań w ramach modułów zapewni: 

 Przystosowanie przestrzeni/sal do formy warsztatowo-panelowej odpowiednio dla liczby 

osób zgodnej z harmonogramem,  

 Ustawienie krzeseł i stołów dla liczby osób przewidzianej w harmonogramie zostanie 

ustalone wspólnie przez Zamawiającego i Wykonawcę w drodze bieżących ustaleń 

bezpośrednio przed wydarzeniem,  



Sygn.. 20/usł/2019 

 

 Wyposażenie w sprzęt do realizacji prezentacji multimedialnych tj. ekran, rzutnik 

multimedialny z wejściem hdmi kompatybilnym z laptopem (posiadającym min. aktualne 

oprogramowanie dla komputerów z systemem Windows), wskaźnik laserowy i pilot do 

przełączania slajdów, flipchart wraz z przygotowanymi arkuszami i piszącymi markerami (w 

różnych kolorach). 

3. Zapewnienie stanowiska recepcji podczas konferencji w miejscu wskazanym przez 

Zamawiającego. Obsługa recepcji leży po stronie Zamawiającego. 

4. Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie elementów technicznych, wprowadzonych przez 

niego na salę, tak by z jednej strony nie stanowiły zagrożenia dla życia i zdrowia uczestników 

gali (kable, lampy, reflektory itp.), a z drugiej nie naruszały estetyki miejsca i wydarzenia.  

5. Wykonawca odpowiada za koordynację i sprawność działania urządzeń i personelu obsługi 

technicznej. 

6. Wykonawca odpowiada za zapewnienie sprawnej obsługi logistycznej i technicznej całej 

uroczystości.  

7. Wykonawca odpowiada za kompleksowe przygotowanie sali do spotkania wraz z 

oznakowaniem zgodnym z wizualizacją/wskazówkami/zaleceniami przekazanymi przez 

Zamawiającego (fiszki i tabliczki informacyjne z tytułem, terminem (DD-MM-RRRR) i 

godzinami spotkań). 

8. Wykonawca zapewni łatwo dostępne oraz dobrze oznakowane szatnie (wraz z obsługą) oraz 

toalety dla uczestników na tej samej kondygnacji co oferowana sala, w tym toalety dla osób 

niepełnosprawnych. 

9. Wykonawca zapewni na każde spotkanie do 2 bezpłatnych miejsc parkingowych dla 

wyznaczonych przez Zamawiającego osób w bezpośredniej bliskości wejścia do budynku, w 

którym odbywać się będzie spotkanie. 

10. Wykonawca na potrzeby organizacji poczęstunku zapewni w tym samym obiekcie co oferowana 

sala – wydzieloną przestrzeń lub  osobną salę/ foyer o powierzchni odpowiedniej do liczby 

przewidzianych uczestników, z możliwością rozstawienie bufetu oraz stolików koktajlowych.  

11. Wykonawca zapewni usługę cateringową zgodnie z poniższymi wymaganiami: 

 Ciągły serwis kawowy dla wszystkich uczestników spotkania, świadczony w osobnej 

sali/foyer sąsiadującej z salą, w której będzie odbywał się Moduł I i Moduł II lub na 

wydzielonej przestrzeni. W ramach przerwy kawowej będą zapewnione: napoje gorące, w 

tym herbata (co najmniej 3 rodzaje), kawa parzona z ekspresu, dodatkowo: cytryna, mleko, 

mleko roślinne, cukier, napoje zimne, w tym woda gazowana i niegazowana (0,2 l każdego 

rodzaju na osobę), soki 100% owocowe 2 rodzaje (minimum 0,2 l każdego rodzaju/osobę), 

owoce filetowane co najmniej 3 rodzaje (minimum 100 g każdego rodzaju na osobę), ciastka 

kruche na wagę ( minimum 3 rodzaje, w tym  jedno bezglutenowe, razem 100g na osobę), 

porcje 100 g ciasta domowego wypieku co najmniej 2 rodzaje (po jednej porcji każdego 

rodzaju na osobę).  

 Lunch w formie szwedzkiego stołu dla 100 osób, w którego  menu  muszą się znaleźć: zupa 

(porcja minimum 250 g na osobę), 2 dania główne (w tym jedno mięsne i jedno 

wegetariańskie) - porcja mięsna o gramaturze nie mniejszej niż 120 g/ porcja wegetariańska 

o gramaturze nie mniejszej niż 200 g, dodatki skrobiowe  (minimum 2 rodzaje np. ziemniaki, 

makaron, ryż) o gramaturze nie mniejszej niż 130 g na osobę , surówki (minimum 2 rodzaje) 

o gramaturze nie mniejszej niż 150 g na osobę,  

UWAGA:  
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Podane powyżej menu jest przykładowe jego rolą jest zasygnalizowanie przez 

Zamawiającego oczekiwań względem charakteru podawanych potraw. Propozycja menu 

przedstawiona zostanie do akceptacji Zamawiającego na 7 dni roboczych przed terminem 

danego wydarzenia. Ostateczne menu zostanie ustalone po negocjacjach z Zamawiającym 

najpóźniej na 4 dni robocze przed terminem danego wydarzenia.  UWAGA: Przedmiotowe 

negocjacje nie mogą i nie wpłyną na cenę całkowitą oferty, związaną z realizacja wydarzenia. 

Wykonawca składając ofertę w cenie całkowitej oferty musi uwzględnić całkowity koszt 

cateringu., tj. zrealizować usługę cateringowa we właściwych cenach jednostkowych  

podanych w ofercie. 

 

 Wykonawca zapewni pełną zastawę stołową (talerze porcelanowe, sztućce, filiżanki, 

szklanki, serwetki).  

 Wszystkie produkty wykorzystywane na potrzeby realizacji usługi cateringowej powinny 

być świeże i wysokiej jakości. 

 Wykonawca, zgodnie z posiadaną wiedzą i doświadczeniem, zapewni niezbędną do 

prawidłowej realizacji usługi cateringowej liczbę pracowników obsługi. Wykonawca 

gwarantuje, iż określona przez niego liczba pracowników pozwoli na zapewnienie 

sprawnego i zgodnego z wysokimi standardami przebiegu procesu świadczenia usługi 

cateringowej.   

 Wykonawca w trakcie świadczenia usługi cateringowej odpowiada za sprawną, 

profesjonalną, dyskretną i bezkolizyjną obsługę, a także uzupełnianie brakujących 

elementów serwisu cateringowego. 

 Wykonawca zapewni, że pracownicy świadczący usługę cateringową posiadają niezbędne 

dokumenty upoważniające do kontaktu z żywnością.  

 Wykonawca zapewni stroje dla pracowników świadczących usługę cateringową, które 

powinny być schludne, eleganckie, dopasowane do biznesowego charakteru wydarzenia. 

 Do zadań personelu będzie należało dbanie o porządek, w tym zbieranie i mycie brudnych 

naczyń oraz regularne usuwanie odpadów.  

UWAGA: Zamawiający zakłada liczbę posiłków odpowiadającą maksymalnej liczbie 100 
osób. Liczba uczestników jest szacunkowa i może ulec zmianie. W związku z powyższym 
Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia ilości zamówionych posiłków w ramach 
wartości umowy, jednocześnie zmiana nie może być większa niż o 30% w odniesieniu do 
podanej maksymalnej liczby uczestników.  Zmniejszenie liczby uczestników może nastąpić 
nie później niż na 4 dni przed dniem wydarzenia. W przypadku mniejszej liczby uczestników, 
Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za catering, które zostanie pomniejszone 
proporcjonalnie o kwoty wynikające z iloczynu cen jednostkowych oraz liczby uczestników, 
która wynikać będzie z różnicy między planowaną a rzeczywistą liczbą uczestników 
spotkania (wg. cen jednostkowych wskazanych w formularzu ofertowym). 
Wycena przedmiotowej usługi po ewentualnym zredukowaniu liczby uczestników 

spotkania, będzie dokonana z zastosowaniem cen jednostkowych podanych w ofercie 

Wykonawcy
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CZĘŚĆ II  - Organizacja spotkania na potrzeby NAWA 

 

I Przedmiot Zamówienia  

Przedmiotem zamówienia jest organizacja jednodniowego spotkania o charakterze konferencji 

inauguracyjnej dla 82 uczestników, w tym m.in.: 

 zapewnienie sali  

 zapewnienie obsługi cateringowej  

 

II Termin i miejsce realizacji zamówienia 

Wykonawca zobowiązany jest zorganizować spotkanie w terminie między 9-20 grudnia 2019 r. 

w Warszawie w godzinach popołudniowych w dzień roboczy tj. od poniedziałku do piątku, o ile 

któryś z tych dni nie jest dniem wolnym od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. 

o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2015 r., poz. 90). Przewidywany czas trwania spotkania - 4 

h/dobę. Dokładny termin spotkania i godziny jego rozpoczęcia i zakończenia Zamawiający uzgodni 

z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana, najpóźniej piątego dnia po podpisaniu umowy.  

 

III Zakres przedmiotu zamówienia  

Wymagania ogólne 

Wykonawca zobowiązuje się do zorganizowania spotkania w centrum Warszawy lub jego bliskiej 

okolicy, w odległości nie większej niż 5 km od dworca głównego PKP/PKS, liczonej jak dla 

pokonywania tej trasy samochodem. Odległość należy liczyć przy pomocy mapy googla 

https://mapy.google.pl/ (wybierając opcję pokonuję trasę samochodem). Za punkt początkowy do 

obliczania odległości należy przyjąć Dworzec Centralny, adres Aleje Jerozolimskie 54.  Lokalizacja 

powinna gwarantować dobrą komunikację środkami transportu miejskiego z Dworca Centralnego 

(bliska odległość do stacji metra i/lub przystanków autobusowych i tramwajowych, możliwość 

dojazdu jednym środkiem transportu miejskiego bez przesiadek). 

 

Wymagania szczegółowe 

Wymogi dotyczące sali: 

 Spotkanie powinno być zorganizowane w sali, w której odbywają się wydarzenia 

kulturalnoartystyczne, uroczyste gale lub eventy, spotkania biznesowe. 

 Sala będzie dostępna w wymiarze czasowym 3 h na dobę w godzinach uzgodnionych 

z Zamawiającym z uwzględnieniem dodatkowych ram czasowych potrzebnych na niezbędne 

działania (przygotowanie sali)  przed spotkaniem i po jego zakończeniu.  

 Sala pomieści na siedząco liczbę osób przewidzianą na spotkanie, tj. 82 osoby oraz umożliwi 

swobodne poruszanie się.  
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 Wielkość sali umożliwi ustawienie bufetu, tak aby w swobodny sposób można było z niego 

korzystać. Dopuszcza się zapewnienie osobnego pomieszczenia przyległego do sali, w której 

będzie odbywać się spotkanie.  

Wykonawca zapewni salę oraz jej adaptację na potrzeby Zamawiającego, która będzie obejmowała 

wystrój/aranżację sali zgodnie z koncepcją Zamawiającego wraz z możliwością spożywania 

posiłków w formie zasiadanej odpowiednio dla liczby osób przewidzianych na wymienione 

spotkanie (ustawienie stołów w podkowę oraz krzeseł dla odpowiedniej liczby osób). Aranżacja 

obejmie zakresem estetyczne i eleganckie przygotowanie stołów, wystrój sali elementami 

florystycznymi i tematycznymi, spokojną muzykę w tle. 

Propozycja aranżacji sali zostanie przedstawiona Wykonawcy przez Zamawiającego po wyborze 

jego oferty i ostatecznie zatwierdzona po wspólnych negocjacjach. 

 UWAGA: Przedmiotowe negocjacje nie mogą i nie wpłyną na cenę całkowitą oferty, związaną 

z realizacją wydarzenia. Wykonawca składając ofertę w cenie całkowitej oferty musi uwzględnić 

całkowity koszt adaptacji sali, tj. zrealizować usługę najmu sali wraz z jej adaptacją we właściwych 

cenach jednostkowych  podanych w ofercie. 

Wykonawca odpowiada za kompleksowe przygotowanie sali do spotkania zgodnie z ww. 

ustaleniami. 

Wykonawca zapewni łatwo dostępne oraz dobrze oznakowane szatnie (wraz z obsługą) oraz 

toalety dla uczestników na tej samej kondygnacji co oferowana sala, w tym toalety dla osób 

niepełnosprawnych. 

Wykonawca zapewni usługę cateringową zgodnie z poniższymi wymaganiami: 

 Wykonawca zapewni pełną zastawę stołową (talerze porcelanowe, sztućce, filiżanki, szklanki, 

serwetki).  

 Wszystkie produkty wykorzystywane na potrzeby realizacji usługi cateringowej powinny być 

świeże i wysokiej jakości. 

 Wykonawca, zgodnie z posiadaną wiedzą i doświadczeniem, zapewni niezbędną do 

prawidłowej realizacji usługi cateringowej liczbę pracowników obsługi. Wykonawca 

gwarantuje, iż określona przez niego liczba pracowników pozwoli na zapewnienie sprawnego 

i zgodnego z wysokimi standardami przebiegu procesu świadczenia usługi cateringowej.   

 Wykonawca w trakcie świadczenia usługi cateringowej odpowiada za sprawną, profesjonalną, 

dyskretną i bezkolizyjną obsługę, a także uzupełnianie brakujących elementów serwisu 

cateringowego. 

 Wykonawca zapewni, że pracownicy świadczący usługę cateringową posiadają niezbędne 

dokumenty upoważniające do kontaktu z żywnością.  

 Wykonawca zapewni stroje dla pracowników świadczących usługę cateringową, które 

powinny być schludne, eleganckie, dopasowane do biznesowego charakteru wydarzenia. 

 Do zadań personelu będzie należało dbanie o porządek, w tym zbieranie i mycie brudnych 

naczyń oraz regularne usuwanie odpadów.  

 Menu na 82 osoby, w formie bufetu, swoim zakresem będzie obejmowało: 

1. Napoje – open bar do 3h 
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o Herbata – czarna, zielona, owocowa, mięta 

o Kawa ziarnista z ekspressu 

o Sok pomarańczowy 

o Woda niegazowana 

o Kompot z suszu 

o Dodatki – cytryna, mleko, cukier biały i brązowy 

2. Przystawki 

o staropolska sałatka jarzynowa ze szczypiorkiem i majonezem - 4 kg 

o Mix tartinek na różnych rodzajach pieczywa 200 szt. 

 jajko z kawiorem 

 ser pleśniowy i warzywa 

 z pastą tuńczykową i oliwkami 

 z wędzonym łososiem i serkiem mascarpone     

o mini kulebiak z łososiem, pieczarkami i pietruszką – 60 szt 

o mini kulebiak z kapustą – 60 szt 

o śledzik pod pierzynką z białej cebuli i śmietany – 1,5 kg  

o śledzik w oleju z cebulką – 1,5 kg  

o ryba po grecku – 3 kg 

3. Dania gorące 

o barszcz czerwony z uszkami z kapustą i grzybami – 200 ml + 5 uszek / 1 os. – połowa 

porcji w stosunku do ilości osób 

o postny żur wigilijny z grzybami - 200 ml / 1 os. – połowa porcji w stosunku do ilości 

osób 

o pierogi z kapustą i grzybami – 2 szt / osobę 

o pierogi ruskie – 2 szt / osobę 

o bigos z grzybami i śliwką – 4 kg 

o filet z karpia smażony na złoto – 60 porcji po 150 gr 

o grillowany stek z łososia z warzywami – 60 porcji po 150 gr 

4. Deser - mix ciast świątecznych podane w wersji mini – 8 kg 

o sernik pieczony 

o tradycyjny piernik z bakaliami 

o szarlotka 

o makowiec  

Ewentualne zmiany w ilości osób muszą odzwierciedlać zmiany wielości podanych potraw. 

UWAGA:  

Podane powyżej menu jest przykładowe jego rolą jest zasygnalizowanie przez Zamawiającego 

oczekiwań względem charakteru podawanych potraw. Propozycja menu przedstawiona zostanie 

do akceptacji Zamawiającego na 7 dni roboczych przed terminem danego wydarzenia. Ostateczne 

menu zostanie ustalone po negocjacjach z Zamawiającym najpóźniej na 4 dni robocze przed 

terminem danego wydarzenia.  UWAGA: Przedmiotowe negocjacje nie mogą i nie wpłyną na cenę 

całkowitą oferty, związaną z realizacja wydarzenia. Wykonawca składając ofertę w cenie 

całkowitej oferty musi uwzględnić całkowity koszt cateringu., tj. zrealizować usługę cateringowa 

we właściwych cenach jednostkowych  podanych w ofercie. 

 

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia pojemników „na wynos”, w które Zamawiający 

będzie mógł zapakować nieskonsumowane potrawy po zakończeniu spotkania.   
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Zamawiający zastrzega możliwość wprowadzenia zmian w menu po ogłoszeniu Wykonawcy. 

Ewentualne zmiany zostaną ustalone jedynie za zgodą obu stron.  

UWAGA: Zamawiający zakłada liczbę posiłków odpowiadającą maksymalnej liczbie 82 osób . Liczba 
uczestników jest szacunkowa i może ulec zmianie. W związku z powyższym Zamawiający zastrzega 
możliwość zmniejszenia ilości zamówionych posiłków w ramach wartości umowy, jednocześnie 
zmiana nie może być większa niż o 30% w odniesieniu do podanej maksymalnej liczby uczestników.  
Zmniejszenie liczby uczestników może nastąpić nie później niż na 4 dni przed dniem wydarzenia. W 
przypadku mniejszej liczby uczestników, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za catering, które 
zostanie pomniejszone proporcjonalnie o kwoty wynikające z iloczynu cen jednostkowych oraz 
liczby uczestników, która wynikać będzie z różnicy między planowaną a rzeczywistą liczbą 
uczestników spotkania (wg. cen jednostkowych wskazanych w formularzu ofertowym). 

Wycena przedmiotowej usługi po ewentualnym zredukowaniu liczby uczestników spotkania, 
będzie dokonana z zastosowaniem cen jednostkowych podanych w ofercie Wykonawcy.  

 

 

 


