Załącznik nr 1,
znak sprawy DZ-2501/221/19

Opis przedmiotu zamówienia
Organizacja uroczystej kolacji dla uczestników konferencji
Konferencja organizowana jest z udziałem gości z zagranicy, stąd szczególne zapisy dotyczące lokalizacji
i warunków jakie musi spełniać obiekt.

Data: 18.10.2019 r. od godziny 20:00
Liczba osób: 210 230 osób; ostateczna liczba osób może różnić się o 10%.
Miejsce: sala restauracyjna w hotelu
Wymagania dot. lokalizacji hotelu: standard hotelu co najmniej 3-gwiazdkowy; obiekt musi być
położony na terenie Puław; w centrum miasta lub w miejscu, z którego jest dogodny dojazd do
pozostałych części miasta; z dala od ruchliwej ulicy; w atrakcyjnym miejscu i malowniczej okolicy;
bezpłatny parking z dozorem.
Wymagania dot. sali restauracyjnej : sala przestronna, wystój - połączenie klasyki z nowoczesnością,
historyczny klimat wnętrza; bezpłatny parkiet do tańczenia.
Zamawiający zastrzega możliwość oględzin sali restauracyjnej przed wyborem oferty.
Wymagania dot. menu: danie główne składające się z przystawki, zupy, drugiego dania oraz deseru,
dodatkowo bufet z 6 przystawkami zimnymi i 1 na ciepło, ciastem, owocami i napojami (kawa, herbata,
soki owocowe).
Zamawiający zastrzega możliwość wyboru dań.
Inne wymagania: obsługa kelnerska na najwyższym poziomie, co najmniej 1 kelner na 20 osób; obsługa
kelnerska również w języku angielskim; kolacja przy okrągłych stołach; porcelanowa zastawa;
dekoracja stołów; opieka osoby, która zapewni profesjonalna organizację kolacji.

Przykładowe menu:
Przystawka: sałatka z gorgonzolą, rukolą, świeże liście sałaty, orzechy, sos miodowo-balsamiczny
Zupa: krem z białych warzyw z prażonym ziarnem
Danie główne do wyboru: eskalopki / sos grzybowy / ziemniaki talarki / marchewka glazurowana lub
Łosoś w sosie cytrynowym, ryż jaśminowy, warzywa gotowane
Deser: puchar lodowy z gorącymi malinami i bezą
Przekąski zimne: plastry pieczonej karkówki z dodatkiem żurawiny, pasztet wieprzowy
z marynowanymi grzybkami, śledź w oleju z perłową cebulką, plastry schabu faszerowane ogórkiem
i musem chrzanowym; sałatka trzy korony z ziarnami granatu; sałatka z kozim serem i śliwką
Bufet danie gorące: żurek po staropolsku

