
 

  

 

   

 
załącznik nr 1 szczegółowy opis przedmiotu 
zamówienia 

 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
1. Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie poczęstunku dla 40 osób na potrzeby warsztatu dla 
interesariuszy LPRES 
2. Usługa jest współfinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020  
z zakresu Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna, Działania: 7.6 Wsparcie dla OWES i ROPS  
we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej, Poddziałania: 7.6.2 Koordynacja ekonomii społecznej - 
ROPS, w ramach projektu pt. „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej”. 
3. Poczęstunek musi być serwowany w formie „szwedzkiego stołu”. 
4. Wykonanie usługi – na terenie miasta Zielona Góra 
5. Planowany termin organizacji spotkania: 26.11.2018 r. 
6. Planowana ilość osób: 40  
• Szczegółowy opis wymagań dotyczący poczęstunku - serwis kanapkowo-sałatkowy 
Menu:  
1. kawa podawana w samowarze lub w termosach; 
2. herbata podawana w samowarze lub w termosach; 
3. cukier - 10g/os.; 
4. cytryna pokrojona (podawana na talerzykach) - 1 plaster/os.; 
5. mleko min. 2 % podawane w dzbankach - min. 50 ml/os.; 
6. 2 rodzaje soków owocowych 100% w opakowaniach kartonowych (podawane w szklanych 
dzbankach lub specjalnych dystrybutorach) - 100 ml/os.; 
7. woda: gazowana i niegazowana - w butelkach 0,5 l/os; 
8. kanapki (2 rodzaje pieczywa, 3 rodzaje wędlin, 3 rodzaje serów, dodatki typu warzywa) - min. 3 szt. 
dla 1 osoby; 
9. 2 rodzaje sałatek z surowych warzyw z dodatkami typu ser feta, sosy, pestki dyni, słonecznika itp. - 
po 100 g/os; 
10. 3 rodzaje owoców, w tym: południowe i krajowe, preferowane: banany, mandarynki, jabłka, 
winogrona, kiwi) - 300 g/os.; 
11. 2 rodzaje ciasta (po 50 g każdego/os 
 
Wykonawca zapewnieni: 
1. Wyposażenie niezbędne do obsługi spotkania, tzn. obrusy materiałowe, serwis do kawy i herbaty 
ceramiczny lub porcelanowy, sztućce platerowe, szklanki do zimnych napoi, serwetki. 
2. Usługę sprzątania pomieszczenia, gdzie świadczona była usługa oraz Wykonawca odpowiada  
za usuwanie i utylizację odpadów oraz śmieci. 
3. Transport przedmiotu zamówienia oraz podanie go zgodnie z  wymaganiami sanitarnymi dotyczącymi 
żywności i wyżywienia zbiorowego. 
 

 

 
 


