SZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Opis przedmiotu zamówienia
I. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja i obsługa konferencji zamykającej
perspektywę finansową 2007-2013, zgodnie z poniższym opisem:
1.

Zapewnienie cateringu dla 150 osób:
a)

bufet kawowy (przed rozpoczęciem konferencji oraz w całym czasie jej trwania):


trzy rodzaje soków naturalnych (do zaproponowania przez Wykonawcę),



woda mineralna gazowana i niegazowana w szklanych butelkach 0,33 l,



świeżo parzona, gorąca kawa i herbata (3 rodzaje herbat w torebkach – jedna
zwykła, dwie owocowe), cukier, świeża cytryna, świeże mleko w dzbanuszkach,



wyroby cukiernicze: 3 rodzaje kruchych ciasteczek domowego wypieku, 2 rodzaje
sezonowych ciast domowego wypieku (np. sernik, szarlotka),



tartinki bankietowe – 6 rodzajów (w tym mięsne i wegetariańskie) po 7 sztuk na
osobę,

b)

lunch (ok. godz. 13.00) w formie szwedzkiego stołu obejmujący:


3 rodzaje swojskich pierogów: z kapustą i grzybami, pierogi ruskie, pierogi ze
szpinakiem (okraszone boczkiem lub cebulką),



barszczyk czerwony z francuskimi mini pasztecikami,



bogracz/strogonow z pieczywem,

Wszystkie potrawy podawane na ciepło przez cały czas trwania spotkania muszą
pozostawać ciepłe dla uczestników konferencji. Wszystkie potrawy podawane na
zimno muszą zostać przygotowane (tzn. pokrojone i ułożone na tacach) do
bezpośredniego spożycia.
c)

zabezpieczenie: jednolitej zastawy stołowej porcelanowej oraz szklanej, sztućców ze
stali nierdzewnej, nakrycia stołów (białe obrusy), kotar/kurtyn do dekoracji stołów,
serwetek jednorazowych składanych na 4, obsługi kelnerskiej podczas całego
spotkania, dekoracji stołów w żywe cięte kwiaty oraz sprzątania po zakończonym
spotkaniu,

d)
2.

zabezpieczenie 6 szt. stołów barowych przybranych obrusami i świeżymi kwiatami.

Do oferty Wykonawca doliczy kwotę 7 000,00 zł brutto za organizację pokazu projektów
zrealizowanych z RPO WP 2007-2013 wykonaną w formie animacji piaskowej – na etapie
podpisywania umowy Wykonawca otrzyma kontakt do menadżera grupy wykonującej
pisakowe animacje; po wykonanym pokazie Zamawiającemu zostanie przekazany krótki filmik
promocyjny zrealizowany przez wykonawcę pokazu;

3.

Zapewnienie i dostarczenie w terminie do 15 listopada br. następujących materiałów
promocyjnych w ilości 200 szt. każdego rodzaju:

Materiały promocyjne

L.p.
1

Przykładowa wizualizacja

Ramka drewniana na zdjęcie
Materiał: drewno, szkło, tektura
Wykończenie: drewniana ramka na zdjęcia w kolorze
brązu (do wyboru przez Zamawiającego) posiadająca
haczyki do mocowania w pionie oraz poziomie, szyba o
grubości ok. 2 mm, tył ramki: płyta HDF o grubości 2-3
mm, blaszki mocujące tył ramki, każda ramka
zabezpieczona w narożnik kartonowy (zabezpieczenie
przed uszkodzeniem), na ramce w dwóch miejscach
ustalonych z Zamawiającym wykonane nadruki (metodą
graweru):
1 napis: Podkarpackie po naszej myśli!
2 napis: Regionalny Program Operacyjny Województwa
Podkarpackiego na lata 2007-2013
Wymiary (+/- 1 cm na drugim wymiarze):
21 cm x 30 cm
Kolor: brąz (do wyboru przez Zamawiającego)
Nadruk: grawer
Uwaga: w każdej do każdej ramki dołączone
wydrukowane zdjęcie w formacie pasującym do wymiaru
ramki – zdjęcie będzie przedstawiało inwestycje region
przez pryzmat inwestycji zrealizowanych z Funduszy
Europejskich, zdjęcie zostanie opracowane na podstawie
zdjęć przekazanych przez Zamawiającego

2

Torba papierowa
Materiał: karton, papier ekologiczny
Wykończenie: ekologiczna torba papierowa
posiadająca przewlekany uchwyt ze sznurka
bawełnianego w kolorze beżowym o grubości 0,5 cm i
długości 28 cm, dno oraz górna krawędź torby
wzmocnione kartonem, papier o gramaturze 170g/m²
podlegający w 100% recyklingowi
Wymiary (+/- 1 cm na drugim wymiarze): 35 cm
10 cm x 24 cm (format zbliżony do A4)
Kolor: naturalny beżowy
Nadruk: znaki graficzne monochromatyczne w kolorze
ustalonym z Zamawiającym umieszczone po jednej
stronie torby
Metoda nadruku: offset/dowolnie trwała metoda

Pakowane w zbiorcze kartony

II. Zamawiający udostępni stoły pod catering, zgodnie z ilością podaną przez Wykonawcę.
III. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszystkie przygotowane potrawy.
IV. Termin konferencji – 18 listopada 2015 r.
V. Czas trwania spotkania: do ustalenia z Zamawiającym, zgodnie z zaplanowanym programem
VI. Miejsce konferencji – sala audytoryjna w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego,
(II piętro).

