
ZAŁĄCZNIK nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu 

na usługi społeczne 

 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

I. Przedmiot zamówienia  

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie organizacji gali w formie jednodniowego spotkania o 

uroczystym charakterze i randze ministerialnej. Celem gali jest uhonorowanie laureatów dwóch 

programów stypendialnych NAWA: programu im. Bekkera i programu im. Ulama. Ideą obu 

inicjatyw jest zwiększenie mobilności międzynarodowej naukowców i nauczycieli akademickich 

poprzez przyjazdy i wyjazdy w celu prowadzenia badań naukowych lub zajęć dydaktycznych w  

ośrodkach na całym świecie i Polsce.  

Organizacja całego wydarzenia powinna mieć miejsce w sali, w której odbywają się imprezy o 

charakterze uroczystej gali dedykowanej tematyce kultury, nauki lub dziedzictwa narodowego z 

udziałem co najmniej 150 osób.  

Uroczyste spotkanie powinno odbyć się w terminie pomiędzy  20 lutego a 15 marca 2020 r.  

 

II. Zakres zamówienia 

Gala trwać będzie nie dłużej niż 5 godzin  i odbędzie się w przedziale czasowym od godziny ok. 

15.00 do godziny 20.00. 

 

Wstępna agenda spotkania:  

ok. 15.00 – 16.00 Witanie uczestników – powitalna kawa, informacja o 

miejscach przy stolikach, lampka wina do zabrania do stolika 

Część oficjalna spotkania 

ok. 16.00 Oficjalne powitanie przez przedstawicieli NAWA 

ok. 16.15 Wykład inauguracyjny 

ok. 16.45 Przemówienie profesora/eksperta 

ok. 17.00 Wręczanie symbolicznych decyzji/nagród 

ok. 17.15 Występ artystyczny 

Część nieformalna spotkania 

ok. 17.30 – 20.00 Catering na ciepło 

Zamawiający zastrzega, że agenda ma charakter jedynie informacyjny w odniesieniu do formy 

organizowanego spotkania i ramy czasowe  mogą ulec zmianie. 

 

W wydarzeniu weźmie udział około 150 uczestników. Zamawiający przewiduje, iż wskazana liczba 

uczestników może zostać zmniejszona maksymalnie o 30 osób. 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 gali (wg. cen 

jednostkowych wskazanych w formularzu ofertowym). 

Przedmiot zamówienia obejmuje: 
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 NAJEM SALI  WRAZ Z WYPOSAŻENIEM,  

 KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ SŁUŻB INFORMACYJNO-PORZĄDKOWYCH,  

 SCENOGRAFIĘ, 

 USŁUGI CATERINGOWE.  

III. Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy:  

NAJEM SALI WRAZ Z WYPOSAŻENIEM 

 

1. Obiekt 

Obiekt, w którym będzie znajdowała się sala , musi spełniać następujące wymogi: 

1) dostępność – w wybranym terminie uzgodnionym z Zamawiającym do dyspozycji przez 5h 

w przedziale czasowym 15.00-20.00  

2) obiekt reprezentacyjny o charakterze zabytkowym lub związanym z nauką lub kulturą, który 

może służyć do realizacji niestandardowego  konceptu gali 

3) lokalizacja  – centrum Warszawy, maksymalna odległość od Dworca Centralnego może 

wynosić maksymalnie 4 km odległości drogowej 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. Obiekt 

powinien znajdować się w pobliżu przystanku, gdzie można dotrzeć komunikacją miejską 

(metro, tramwaj, autobus); 

4) foyer lub wydzieloną przestrzeń bankietową o powierzchni odpowiedniej do liczby 

przewidzianych gości tj. 150 osób, w którym odbędzie się poczęstunek na otwarcie (tzw. 

powitalna kawa) oraz bufet po zakończeniu części oficjalnej 

5) obiekt powinien posiadać odpowiednie zaplecze sanitarne, w tym dostęp do toalet 

przystosowany dla osób niepełnosprawnych.  

6) zapewnienie szatni i stanowiska recepcji. 

7) zapewnienie minimum 3 bezpłatnych miejsc parkingowych dla Zamawiającego; 

8) wszystkie elementy usługi muszą być świadczone w tym samym obiekcie (sala, miejsce 

usługi cateringowej, oddzielne pomieszczenie przeznaczone dla przechowywania 

materiałów). 

 

2. Sala  

 

1) w Sali w okresie ostatnich 2 lat przed upływem terminu składania ofert odbyły się co 

najmniej 2 imprezy o charakterze uroczystej gali dedykowanej tematyce kultury, nauki lub 

dziedzictwa narodowego lub podobnych z udziałem co najmniej 150 osób.  

2) wielkość sali odpowiednia dla 150 uczestników – sala 150 osobowa w ustawieniu 

teatralnym (zapewniająca miejsca dla 150 osób); dostępność sali w dniu wydarzenia; 

rozpoczęcie części oficjalnej  gali planowane na godzinę 16.00. 

3) scena na podwyższeniu z mównicą 

4) sala powinna spełniać wszystkie wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy stawiane 

pomieszczeniom, w których organizowane są spotkania, czyste ściany, czysta 
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podłoga/wykładzina bez oznak zniszczenia, nieuszkodzone meble, pomieszczenie 

klimatyzowane/wentylowane, ogrzewane, winda w przypadku sali na piętrze. 

Proszę o dołączenie do oferty pliku ze zdjęciami (na nośniku elektronicznym) lub zdjęcia 

oferowanej sali. W przypadku niespełnienia standardów (czyste ściany, czysta 

podłoga/wykładzina bez oznak zniszczenia, pomieszczenie z oknami, nieuszkodzone 

meble, ogrzewanie w okresie zimowym, klimatyzacja/wentylacja, winda w przypadku sali 

na piętrze) oraz znacznych rozbieżności pomiędzy zdjęciami a stanem faktycznym sali 

Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do wykluczenia/odrzucenia oferty wykonawcy. 

5) wyposażenie sali musi zapewniać realizację wszystkich części gali: części oficjalnej z 

przemówieniami, części artystycznej, wręczenia nagród laureatom programu; wymagane 

jest odpowiednie nagłośnienie i oświetlenie właściwe dla danej części gali oraz 

pokazywanie prezentacji multimedialnych lub innych informacji.  

 

3. Wyposażenie sali 

 

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

widoczność z każdego miejsca sali;  

2) Scenę wraz z aranżacją i dostosowanym oświetleniem, na której odbędzie się część 

oficjalna wydarzenia (przemówienia, uhonorowanie laureatów, występ artystyczny); scena 

utrzymana w eleganckim charakterze powinna być na tyle duża, aby zmieściła się na niej 

mównica, miejsce na występ artystyczny oraz swobodne przemieszczanie się  w 

jednoczesnym czasie ok. 30 osób.   

3) Mównicę w stylu dostosowanym do aranżacji sceny z zamocowanym mikrofonem typu 

gęsia szyja. Mównica oznaczona logo NAWA. Wykonawca zapewni również mikrofon 

bezprzewodowy za ucho (mikroport) dla osoby prowadzącej Galę. Zapewnienie 

niezbędnego sprzętu technicznego i multimedialnego umożliwiającego prawidłową 

realizację Gali. 

4) Niezbędne urządzenia nagłaśniające, w tym rezerwowe, gwarantujące komfortowy odbiór 

dźwięku wszystkim uczestnikom wydarzenia dostosowane do rozmiarów sali oraz ilości 

uczestników.  

5) Laptop/laptopy (wraz z pilotem) gwarantujące jednoczesną prezentację dwóch obrazów 

na ekranie/ekranach.  

6) Kostkę dziennikarską umożliwiającą podłączenie minimum 3 mikrofonów 

bezprzewodowych.  

7) Elementy wyposażenia technicznego sali konferencyjnej nie mogą utrudniać uczestnikom 

swobodnego przemieszczania się, wszelkie okablowanie powinno być niewidoczne dla 

uczestników gali tylko schowane pod sceną. 

 

 

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA SŁUŻB INFORMACYJNO-PORZĄDKOWYCH 

1) Wykonawca zapewni dostosowanie wszystkich powierzchni użytkowych, niezbędnych do 

realizacji zamówienia do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na 

wózku (zaplecze socjalne, w tym toalety, sale szkoleniowe, sale konsumpcyjne).  

2) Wykonawca zapewnieni dostęp i obsługę bezpłatnej szatni z miejscami na przechowywanie 

odzieży wierzchniej i/lub bagażu.  
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3) Wykonawca jest zobowiązany do oznakowania (w języku angielskim) sali w sposób 

umożliwiający uczestnikom gali na bezproblemowe dotarcie na miejsce. 

4) Na co najmniej godzinę przed rozpoczęciem i w trakcie spotkania – Wykonawca zapewni 

obecność co najmniej jednej osoby kompleksowo obsługującej wyposażenie techniczne sali 

konferencyjnej.  

Zadania osoby koordynującej i obsługującej spotkanie na miejscu: 

 zapewnienie obsługi personelu technicznego, przed i w trakcie gali, 

 nadzór nad pracą wszystkich osób i służb zaangażowanych w organizację gali 

(obsługa techniczna, obsługa cateringu ); 

 stała kontrola prawidłowego przebiegu programu gali: obsługi technicznej, 

cateringu, czystości i wietrzenia sali oraz informowanie organizatora i 

personelu o każdej zmianie, opóźnieniu, problemach technicznych; 

5) Wykonawca zapewni kompleksowy: montaż, demontaż całej aranżacji, ustawienie 

materiałów promocyjnych dostarczonych przez Zamawiającego oraz sprzątanie 

powierzchni niezwłocznie po zakończeniu wydarzenia po uzgodnieniu z Zamawiającym.  

6) Przed spotkaniem Wykonawca zapewni minimum jedną osobę do pomocy Zamawiającemu 

w przygotowaniu materiałów dla uczestników wydarzenia i materiałów pomocniczych oraz 

transport ww. materiałów i ewentualnej ekspozycji (typu bannery, publikacje, roll-upy, itp.) z 

siedziby Zamawiającego (ul. Polna 40 w Warszawie) na miejsce wydarzenia i z powrotem do 

siedziby Zamawiającego; terminy zostaną uzgodnione z Zamawiającym.  

7) W dniu gali, odpowiednio od godziny 15.00 Wykonawca zapewni obsługę gości w trakcie 

trwania całego wydarzenia przez co najmniej 3 osoby w charakterze hostessy/hosta. 

Hostessy/hostowie powinni być ubrani wg zasad tzw. biznesowego dress code’u. Mężczyźni 

powinni być ubrani w białą elegancką koszulę, ciemne spodnie i pantofle, natomiast kobiety 

w ciemną sukienkę do kolan lub spódnicę do kolan oraz białą koszulę i pantofle z zakrytymi 

palcami i piętami. Hostessy/hostowie powinni charakteryzować się wysoką kulturą osobistą 

i dobrą prezencją; 

Szczegółowe wymagania obsługi recepcyjnej w trakcie spotkania: 

a) oznaczenie miejsca gali (tytuł, data i sala); 

b) obsługa uczestników przez cały czas trwania posiedzenia w tym: 

i. prowadzenie listy obecności uczestników i przekazanie jej Zamawiającemu 

po zakończeniu spotkania. Lista zostanie przekazana przez Zamawiającego 

na kilka dni przed lub w dniu spotkania, 

ii. wręczenie uczestnikom symbolicznych oznaczeń przypisujących ich do 

jednej z sześciu grup zaprojektowanych przez/według pomysłu 

Zamawiającego (Nauki przyrodnicze, Nauki inżynieryjne i techniczne, 

Nauki medyczne i nauki o zdrowiu, Nauki rolnicze, Nauki społeczne, Nauki 

humanistyczne). 

iii. udzielanie uczestnikom wszelkich informacji dotyczących organizacji 

spotkania; 

c) w przypadku, gdy w miejscu organizacji spotkania znajdą się osoby, które nie 

posiadają zaproszenia lub nie dokonały rejestracji, a tym samym nie zostały 

wpisane na listę obecności, osoba obsługująca wchodzących gości zobowiązana 

będzie niezwłocznie powiadomić osobę koordynującą organizację spotkań ze 
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strony NAWA - po uzyskaniu zgody ze strony przedstawiciela NAWA osoba taka 

będzie mogła uczestniczyć w spotkaniu. 

SCENOGRAFIA 

1. Scenografia i aranżacja sali głównej 

1) Wstępny scenariusz uroczystości zostanie opracowany przez Zamawiającego. Ostateczna 

koncepcja gali zostanie opracowana wspólnie z  Wykonawcą, którego oferta została 

wybrana w wyniku rozstrzygnięcia zamówienia publicznego 

2) Wykonawca odpowiada za zaprojektowanie, przygotowanie i instalację scenografii 

nawiązującej tematycznie do charakteru uroczystości i opracowanego przez 

Zamawiającego scenariusza imprezy. Wykonawca może wykorzystać w tym celu elementy 

scenografii będące w posiadaniu Zamawiającego (materiał zostanie udostępniony po 

podpisaniu umowy). Koncepcję/ projekt scenografii łącznie z elementami technicznymi 

(oświetlenie, nagłośnienie itp.) Wykonawca opracuje scenografię 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. 

3) W przypadku wykorzystania scenografii będącej w posiadaniu Zamawiającego (lub jej 

elementów), Wykonawca odpowiada za jej transport z i do siedziby Zamawiającego oraz 

jej złożenie i rozłożenie. 

4) Scenografia musi uwzględniać wymóg, aby wręczanie nagród oraz przemówienia 

okolicznościowe odbywały się na scenie (powiązanie z nagłośnieniem i  oświetleniem).  

5) Komplementarnym elementem scenografii musi być właściwe oświetlenie sceny (jego 

elementy stałe i zmieniające się ze względu na przebieg scenariusza-eksponowanie 

przemawiających osób,  podkreślenie momentów wręczania nagród, budowanie światłem 

części artystycznej itp.). 

6) Fortepian koncertowy klasy mistrzowskiej w kolorze czarnym na wysoki połysk z usługą 

strojenia na czas trwania gali. 

7) Nagłośnienie sali podczas gali  musi być harmonijne i spójne z przyjętą scenografią oraz 

dostosowane do charakteru i potrzeb poszczególnych części uroczystości zgodnie z jej 

scenariuszem z uwzględnieniem muzycznej oprawy artystycznej.  

8) Wykonawca zapewni niezbędne urządzenia nagłaśniające i kompletne oświetlenie w ilości 

wynikającej ze scenariusza uroczystości oraz rozmiarów sali (przemówienia 

okolicznościowe gości honorowych i laureatów, prowadzący, oprawa artystyczna), 

włączając także urządzenia rezerwowe. 

9) Dwa kosze wiklinowe na upominki dla laureatów. 

10) Wszystkie elementy scenografii muszą ze sobą współgrać, tworzyć spójną, estetyczną 

kompozycję, odpowiednią do charakteru i specyfiki gali.   

11) Przyjęta scenografia oraz scena muszą uwzględniać konieczność sprawnego, 

bezkolizyjnego wchodzenia i schodzenia ze sceny, m.in. przez poszczególnych laureatów, 

osoby przemawiające. 

12) Wykonawca odpowiada za właściwą aranżację sali tj. ustawienie stołów i krzeseł 

uwzględniającą konieczność sprawnego przemieszczania się (zwłaszcza gości honorowych 
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i laureatów udających się na scenę po nagrodę), ustawienie elementów technicznych 

(sprzęt, oświetlenie, nagłośnienie itp.).  

13) Wykonawca będzie informował Zamawiającego o kwestiach organizacyjnych związanych 

ze scenografią, aranżacją sali itp., które mogą mieć wpływ na wyraz artystyczny i przebieg 

uroczystości. 

14) Jeśli z punktu widzenia scenografii, wymogów oprawy artystycznej, lub wymogów 

technicznych (związanych m.in. ze scenografią, oświetleniem, nagłośnieniem, nagraniem 

itp.) zaistnieje konieczność zorganizowania/pozyskania dodatkowego/specjalistycznego 

wyposażenia (sprzętu)  lub wynajęcia go w innym terminie niż dzień gali, Wykonawca 

odpowiada za spełnienie tych wymogów w ramach niniejszego zamówienia. 

15) 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.  

16) Sala główna (aranżacja), scenografia oraz wszelkie elementy oprawy technicznej muszą 

być gotowe w dniu spotkania, najpóźniej na godzinę przed rozpoczęciem części oficjalnej 

gali zgodnie z agendą spotkania.  

17) Wykonawca odpowiada za koordynację i sprawność działania urządzeń i personelu 

obsługi technicznej. 

18) Do zadań Wykonawcy należy także pozyskanie niezbędnych pozwoleń wynajmującego 

pomieszczenia na organizację gali, w tym na: nagłośnienie, oświetlenie, koncert, oraz na 

wykorzystanie i upowszechnianie znaków, nazwy i wizerunku obiektu (na zaproszeniach, 

zdjęciach i w materiale filmowym itp.) z przebiegu gali. 

19) Wykonawca odpowiada za zapewnienie sprawnej obsługi logistycznej i technicznej całej 

uroczystości.  

 

OBSŁUGA  CATERINGOWA 

 

1) Wykonawca zapewni catering dla wszystkich uczestników wydarzenia wraz z niezbędną 

obsługą w terminie i  w liczbie uczestników ustalonych ostatecznie z Zamawiającym na 4 dni 

przed spotkaniem.  

2) Usługa cateringowa obejmuje poczęstunek, zimne napoje oraz serwis kawowy i bufet w 

wydzielonej przestrzeni cateringowej/foyer o powierzchni odpowiedniej do liczby 

przewidzianych gości.  W  wydzielonej przestrzeni cateringowej Wykonawca zapewni dla 

uczestników spotkania odpowiednią liczbę stolików koktajlowych. 

3) Na godzinę przed rozpoczęciem części oficjalnej gali (zgodnie z agenda spotkania), 

Wykonawca zapewni tzw. powitalną kawę i poczęstunek oraz zimne napoje dla 

przybywających gości, które będą do dyspozycji przez cały czas trwania wydarzenia. 

4) Najpóźniej na pół godziny przed końcem części oficjalnej gali zgodnie ze scenariuszem 

Zamawiającego we foyer lub wydzielonej sali powinien być gotowy bufet dla gości gali.  

5) W trakcie uroczystości dostępne dla gości półwytrawne białe i czerwone wino.  

6) Wykonawca zapewni odpowiednią infrastrukturę gastronomiczną niezbędną do realizacji 

świadczenia w liczbie dostosowanej do liczby uczestników:  

a) stoły bufetowe przykryte jednolitymi eleganckimi obrusami sięgającymi do podłogi 

lub ze skirtingami w liczbie dostosowanej do liczby uczestników. Obrusy i skirtingi 
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muszą być czyste, wyprasowane i nieuszkodzone, wykonane z naturalnych 

materiałów (bawełna, len) w kolorze białym lub ecru, czarnym lub szarym – 

zgodnie ze zleceniem Zamawiającego;  

b) naczynia i sztućce oraz serwetki dostosowane do liczby uczestników. Zamawiający 

nie dopuszcza stosowania naczyń i sztućców jednorazowych oraz wykonanych z 

plastiku lub innych tworzyw sztucznych;  

c) Liczba stanowisk (stołów) dostosowana będzie do liczby uczestników gali.  

d) Wykonawca zapewni odpowiednią przepustowość, gwarantującą dostęp każdego 

uczestnika  do ciepłych napojów w trakcie każdej przerwy kawowej. 

7) Dania płynne serwowane na ciepło muszą być podane w naczyniach utrzymującym stałe 

ciepło; dania ciepłe muszą być gorące, gotowe do spożycia, podane w naczyniach czystych, 

estetycznych, spełniających normy higieniczne, zapewniających utrzymanie temperatury z 

podgrzewaczami. 

8) Wszystkie podawane posiłki muszą być gotowe do spożycia, bezwzględnie świeże, 

pierwszej jakości, przygotowane ze świeżych produktów, spełniających normy jakości 

produktów spożywczych, oraz mieć estetyczny wygląd.  

9) Wykonawca odpowiada za przygotowanie i podanie potraw zgodnie z zasadami higieny 

oraz wymaganiami sanitarnymi dotyczącymi żywności i wyżywienia zbiorowego, oraz za 

przestrzeganie przepisów prawnych w zakresie przechowywania i przygotowywania 

artykułów spożywczych (m. in. ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie 

żywności i żywienia Dz. U. z 2010 r. nr 136 poz. 914 z późn. zm.). Wykonawca zapewni 

obsługę, która na bieżąco będzie sprzątać po posiłkach oraz uzupełniać brakujące napoje i 

jedzenie.  

10) Wykonawca zrealizuje zamówienie łącznie z zapewnieniem obsługi kelnerskiej (co 

najmniej 1 kelner na 20 osób).  

11) Wykonawca zapewni uczestnikom uroczystości: 

 serwis kawowy – oferowany bez ograniczeń, ulokowany w przestrzeni 

cateringowej/foyer , 

 wino i poczęstunek  – ulokowany w przestrzeni cateringowej/foyer, 

 bufet w formie szwedzkiego stołu  – ulokowany w przestrzeni cateringowej/foyer. 

Serwis kawowy uzupełniany na bieżąco przez cały czas trwania wydarzenia : 

 świeżo parzoną kawę bez ograniczeń (ekspres ciśnieniowy lub kapsułkowy), 

minimum 1 ekspres na 20 osób,  

 herbatę w saszetkach bez ograniczeń (min. 4 rodzaje, w tym czarna) parzoną 

wrzątkiem, 

 wrzątek bez ograniczeń, 

 cukier biały i brązowy w cukiernicach, słodzik, śmietanka lub mleko do kawy w 

dzbanuszkach, świeża cytryna w plasterkach, wykałaczki; 

Napoje i poczęstunek 

 wodę mineralną gazowaną i niegazowaną, podawaną w butelkach minimum 0,5 

l/osobę, 

 100% soki owocowe (min. 2 rodzaje), podawane w butelkach szklanych lub 

serwowane w dzbankach, minimum 0,3 l/osobę, 

 Półwytrawne wino białe i czerwone (0,3l)/osobę 

 drobne słone i słodkie przekąski, 
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 przekąski typu finger food (co najmniej 5 rodzajów na zimno)  typu  koreczki, 

wytrawne tartaletki, mini caprese, roladki z łososia, roladki z szynki, babeczki 

francuskie z różnego rodzaju nadzieniem itp. (minimum 200 g na osobę). 

 

Bufet (gramatura przedstawiona dla 1 zestawu zimnego bufetu): 

 4 rodzaje owoców - filetowane i całe (minimum 200 g na osobę) 

 1 rodzaj zupy (typu krem) 

 3 rodzaje dań na ciepło: mięsne, rybne, warzywne 

 3 rodzaje sałatek na zimno typu caprese, nicejska, cezar, szopska (od 150 g do 200 

g na osobę).  

 3 rodzaje wyrobów cukierniczych z codziennego wypieku typu ciasto krojone 

kruche/drożdżowe/francuskie (minimum 200 g na osobę) 

 


