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OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie cateringu na potrzeby 2 spotkań (2 x 50 os.) 
dotyczących szkolenia edukacyjnego dla pracowników OPS oraz spotkania z przedstawicielami 
środowisk działających na rzecz osób starszych współpracujących z Wydziałem. 

 
1. Zakres zamówienia: 

 
Przedmiot zamówienia realizowany będzie w siedzibie Mazowieckiego Centrum Polityki 
Społecznej (sala konferencyjna VI p.), ul. Nowogrodzka 62A, 02-002 Warszawa. Miejsce podania 
cateringu będzie się znajdować w pomieszczeniu bezpośrednio sąsiadującym z salą, w której 
będzie się odbywać spotkanie. Zaleca się, by przed realizacją usługi Oferent zwizytował miejsce 
przedmiotu zapytania ofertowego. 
 
 pierwsze spotkanie (50 os.) – 26 października 2018 r. (od godz. 9.00 do 15.00); 
 drugie spotkanie (50 os.) – 30 listopada 2018 r. (od godz. 9.00 do 15.00). 

 
W ramach usługi Oferent zapewni dla uczestników spotkania: 
 

1) serwis kawowy do dyspozycji uczestników podawany non-stop podczas trwania 
spotkania, składający się z kawy (ekspres), herbaty kopertowanej (czarna, zielona, 
owocowa), mleka (co najmniej 2% tłuszczu), cytryny do herbaty pokrojonej w plastry, 
cukru, wody butelkowanej (500 ml) gazowanej i niegazowanej w ilości 2 szt. 
przypadających na osobę, ciasta porcjowanego (minimum trzy rodzaje, min. 200 g/os.) 
oraz drobno pokrojonych owoców (min. 3 rodzaje); 

2) obiad – ekspozycja w formie bufetu szwedzkiego: 
 jedna zupa (min. 300 ml/os.); 
 jedno danie mięsne (porcja mięsa min. 100 g.); 
 jedno danie rybne – filet (min. 100 g.); 
 jedno danie wegetariańskie (min. 300 g.); 
 co najmniej dwa rodzaje surówek; 
 bukiet warzyw gotowanych (min. trzy rodzaje warzyw); 
 opiekane ziemniaki, kluski śląskie do wyboru przez uczestników spotkania (min. 

250 g.); 
3) catering dla wszystkich uczestników spotkania podawany w zastawie ceramicznej, szkle,             

ze sztućcami metalowymi oraz z serwetkami papierowymi, nakrycia stołów w kolorze 
jasnym – jednolitym; 

4) min. 4 stoliki koktajlowe; 
5) wyżywienie dla uczestników spotkania musi być zapewnione w odpowiednich ilościach, 

gwarantujących wszystkim uczestnikom jednoczesne skorzystanie; 
6) usługa cateringu obejmuje przygotowanie serwisu kawowego, obiadu, podanie ich, także 

sprzątnięcie i uporządkowanie pomieszczeń, w których podawany będzie catering  
w trakcie oraz po wykonanej usłudze; 

7) minimum 2 osoby do obsługi cateringu dla uczestników spotkania; 
8) przed terminem realizacji usługi wymagana będzie szczegółowa propozycja menu  

do akceptacji przez Zamawiającego; 
9) świadczenie usługi żywienia musi być zgodne z przepisami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 

r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2017 r. poz. 149), usługa powinna być 
świadczona wyłącznie przy użyciu produktów spełniających normy, jakości produktów 
spożywczych; oferent powinien przestrzegać przepisów sanitarno-epidemiologicznych, 
BHP i p. poż. oraz wewnętrznych przepisów obowiązujących w terenie świadczenia usługi,  
a także we własnym zakresie i na własny koszt odebrać i zagospodarować odpady 
pokonsumpcyjne powstałe w trakcie świadczenia usługi. 


