Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego nr 2/2019/MEN
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia: usługa świadczenie usługi cateringowej na terenie Bydgoszczy. Przedmiot zamówienia
obejmuje organizację łącznie 4 szkoleń, każde trwające 1 dzień, 6h zegarowych dla grupy do 25 uczestników w lutym
2019 roku. Przewiduje się realizację szkoleń w dni od poniedziałku do soboty. Termin realizacji usługi będzie
każdorazowo uzgadniany przez Zamawiającego z Wykonawcą po zebraniu odpowiedniej liczby uczestników szkoleń
w danym miejscu realizacji usługi w terminie nie późniejszym niż 3 dni przed planowanym szkoleniem.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w harmonogramie, o czym niezwłocznie poinformuje
Wykonawców.
• Dla uczestników szkoleń Wykonawca zapewni catering (obiad i przerwa kawowa) w miejscu wskazanych przez
Zamawiającego.

Założenia związane z realizacją usługi cateringowej:
1. Świadczenie usługi cateringowej obejmuje przerwę kawową i obiad dla maks. 25 uczestników.
2. Przerwa kawowa – całodniowa, uzupełniana w razie potrzeby. W ramach przerwy kawowej uczestnicy otrzymają
kawę, herbatę, wodę, mleko, cukier, cytrynę, drobne słone lub słodkie przekąski typu paluszki lub kruche ciastka
lub owoce.
3. Przerwa kawowa powinna być przygotowana nie później niż pół godziny przed rozpoczęciem dnia szkolenia.
4. Każda przerwa kawowa powinna być przygotowana w odpowiedniej ilości tak, aby Uczestnicy/-czki mogli/-ły
korzystać z poczęstunku przez cały dzień szkoleniowy.
5. Obiad powinien składać się z zupy (nie mniej niż 400 ml) oraz porcji mięsa lub ryby o gramaturze nie mniejszej niż
100 g, dodatków np. ziemniaki, ryż, kasza, makaron o gramaturze nie mniejszej niż 200 g lub porcji jarskiej o
gramaturze nie mniejszej niż 300 g oraz surówki o gramaturze nie mniejszej niż 100 g (minimalna gramatura
1 porcji wynosi 400 g),
6. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji menu obiadów na 3 dni przed szkoleniem.
7. Wykonawca zapewni odpowiednią liczbę posiłków wegetariańskich zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem
grupy.
8. Obiady i przerwy kawowe muszą być serwowane w tym samym budynku/kompleksie budynków co sala
szkoleniowa.
Ponadto składając ofertę Usługodawca zobowiązuje się do:
1. Świadczenia usług cateringowych z wykorzystaniem świeżych produktów żywnościowych.
2. Przyrządzania posiłków w dniu świadczenia usług cateringowych.
3. Przygotowywania potraw z surowców wysokiej jakości, świeżych, naturalnych, mało przetworzonych,
z ograniczoną ilością substancji konserwujących, zagęszczających, barwiących lub sztucznie
aromatyzowanych.
4. Uwzględniania w ramach menu posiłku specjalnego, np. bezglutenowego/wegetariańskiego w sytuacji
udziału w szkoleniach osób o szczególnych potrzebach. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o takiej
sytuacji w terminie minimum 3 dni przed planowanym szkoleniem,
5. Kontroli aktualnych badań sanitarno-epidemiologicznych pracowników mających kontakt z przygotowaniem,
wydawaniem i transportem posiłków,

6.

Zapewnienia obsługi kelnerskiej, rozumianej jako działanie osoby lub osób, odpowiedzialnych za
rozmieszczenie potraw oraz uprzątnięcie każdorazowo pomieszczenia ze wszystkich nieczystości po
zakończeniu szkolenia.

