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Opis przedmiotu zamówienia 

 

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie, dostawa i podanie cateringu podczas spotkań 

na temat ekonomii społecznej organizowanych przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.  

 

1 Zakres przedmiotu potencjalnego zamówienia: 

1.1 Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie, dostawa i podanie cateringu podczas spotkań na 

temat ekonomii społecznej organizowanych przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, 

które będą się odbywały w granicach administracyjnych m. st. Warszawy. 

1.2 Liczba spotkań: min. 5 – maks. 10 spotkań. 

1.3 Liczba osób podczas jednego spotkania: min. 15 – maks. 30 osób. 

1.4 Maksymalna liczba uczestników spotkań: 250 osób. 

1.5 Dookreślenie lokalizacji, terminów oraz liczby osób podczas szkoleń będzie następowało 

w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia po podpisaniu umowy z wybranym wykonawcą. 

1.6 Wszystkie spotkania będą odbywały się w dni powszednie, od poniedziałku do piątku, 

w godzinach od 9:00 do 16:00. 

1.7 Zamawiający odda sale do dyspozycji Wykonawcy nie później niż na 1 godz. przed planowanym 

terminem spotkania. 

 

2 Termin zamówienia 

Termin realizacji zamówienia: 2020 r. 

 

3 Szczegóły zamówienia:  

W ramach przygotowania, dostarczenia i podania cateringu Wykonawca zapewni podczas każdego 

spotkania: 

3.1 Serwis kawowy do dyspozycji uczestników podawany non-stop podczas trwania spotkań, 

składający się z kawy, herbaty, mleka (co najmniej 2% tłuszczu), cytryny do herbaty pokrojonej 

w plastry, cukru, wody (butelka 500 ml) gazowanej i niegazowanej w ilości 2 sztuk przypadającej 

na osobę, ciasta krojonego (minimum dwa rodzaje) i pokrojonych świeżych owoców. 

3.2 Bułki/bagietki (min. 2 sztuki na osobę podczas każdego ze spotkań). Bułki/bagietki muszą 

być sporządzone i wydane zgodnie z wymogami sztuki kulinarnej, sanitarnej dla żywienia 

zbiorowego oraz wykonane ze świeżych artykułów spożywczych, posiadających aktualne 

terminy ważności o wadze co najmniej 150 g każda, przyrządzonych w dniu świadczenia usługi. 

Wyklucza się mięso i przetwory z puszek konserwowych. Do przygotowania bułek powinny być 

wykorzystane bułki dyniowe, orkiszowe, otrębowe, razowe, bagietki żytnie. Każda bułka/bagietka 

musi być uzupełniona dodatkami warzywnymi, stanowiącymi równocześnie element dekoracyjny 

(pomidor, ogórek, papryka, oliwki, szczypiorek, rzodkiewka, sałaty itp.). 

3.3 Catering podawany w zastawie ceramicznej, talerzyki, szkle, oraz z serwetkami 

papierowymi. 

3.4 Świadczenie usług 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 tj.). 
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3.5 Usługa cateringowa musi obejmować przygotowanie serwisu kawowego, bułek/bagietek, 

podanie ich, a także sprzątnięcie i uporządkowanie pomieszczeń, w których podawany będzie 

catering po wykonanej usłudze.  

3.6 Wykonawca zapewni min. 1 osobę do obsługi cateringu dla uczestników spotkań. 

 

 

 


