Załącznik nr 1, znak sprawy DZ-2501/220/16

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
usługa cateringowa dla uczestników pikniku rodzinnego organizowanego przez Państwowy
Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach

INFORMACJE OGÓLNE:
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringowa na rzecz uczestników pikniku
rodzinnego organizowanego przez Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy
Instytut Badawczy w Puławach według założeń opisanych w niniejszym opisie
przedmiotu zamówienia.
2. Termin realizacji usługi cateringowej: 02 wrzesień 2016 r.
3. Miejsce realizacji usługi cateringowej: teren PIWet-PIB w Puławach.
4. Przewidywana ilość osób: 160. Liczba ta może ulec zmianie. Liczba uczestników zostanie
podana Wykonawcy (e-mailem lub telefonicznie) 7 dni przed terminem realizacji usługi.
Ostateczna liczba gości zostanie podana na 3 dni przed terminem realizacji usługi.
Dopuszcza się zmianę liczby uczestników maksymalnie o +/- 10%.
5. Wydawanie posiłków: od godz. 15:30 do godz. 19:00.
OBOWIĄZKI WYKONAWCY
6. W ramach świadczonej usługi Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:
a) przygotowania, dowozu i wydawania posiłków w miejscu spotkania uczestników
pikniku (rozpoczęcie wydawania posiłków od godz.15:30).
b) dostarczenia produktów żywnościowych świeżych, potrawy muszą być przyrządzone
tego samego dnia co świadczenie usługi cateringowej.
c) przestrzegania przepisów prawnych w zakresie przechowywania i przygotowywania
artykułów spożywczych.
d) świadczenia usługi cateringowej wyłącznie przy użyciu produktów spełniających
normy jakości produktów spożywczych.
e) podania cateringu na nowej jednorazowej zastawie plastikowej (miseczki, tacki, kubki,
sztućce plastikowe, przeznaczone do kontaktu z żywnością) oraz zapewnienia
serwetek papierowych do jednorazowego użytku.
f) zapewnienia obsługi niezbędnej do prawidłowego świadczenia usługi.
7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość i estetykę podawanych posiłków
oraz zgodność z obowiązującymi normami zbiorowego żywienia i wymogami sanitarnoepidemiologicznymi.
8. W ramach świadczonej usługi Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia na czas
trwania usługi zaplecza sprzętowego i technicznego tj.: dostarczenie i ustawienie w
miejscu uzgodnionym z Zamawiającym:
a) 7 sztuk stołów 8 osobowych
b) 14 sztuk ławek do stołów
c) parasoli lub zadaszenia obejmujących stoły i ławki, zapewniające pełną ochronę
uczestników pikniku przed wiatrem, deszczem i słońcem.
d) minimum 2 sztuk koszy na śmieci o pojemności min. 25 litrów.
e) innego sprzętu niezbędnego do świadczenia usługi będącej przedmiotem niniejszego
zamówienia.
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9. Do obowiązków Wykonawcy w szczególności należy:
a) utrzymanie w czystości i nienagannym stanie sanitarnym terenu pikniku w czasie jego
trwania.
b) sprzątanie terenu w czasie trwania pikniku.
c) wywiezienie śmieci po zakończeniu świadczenia usługi.
10. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca musi zapewnić wyżywienie dla
wszystkich uczestników pikniku zgodnie z menu:
a) mini szaszłyki drobiowe,
b) kiełbaska z grilla,
c) frytki i opiekane ziemniaki,
d) pieczywo,
e) ketchup, musztarda,
f) słodkości: mix mafinek, rogaliki z nadzieniem, wafelki,
g) zimne napoje, soki, herbata, kawa.
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