
 

 
 
 

SZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
 

Opis przedmiotu zamówienia 

I. Przedmiotem zamówienia jest organizacja spotkania informacyjno-promocyjnego  

z przedstawicielami województwa kujawsko-pomorskiego w celu wymiany doświadczeń nt. 

wdrażania Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 w województwach, zgodnie  

z poniższym opisem: 

1. Zapewnienie następującego cateringu: 

a) bufet słony: 

 crostini z pastą tapenade-50 szt., 

 crostini z łososia i przepiórczego jajka-50 szt., 

 tosty z ciemnego pieczywa z grillowanym kurczakiem-50 szt., 

 tosty z serem camembert i winogronami-50 szt., 

 bułeczki scones z serem-50 szt., 

 minibruchetty z pomidorami-50 szt., 

 tarteletki z fetą i dynią-50 szt., 

 tarteletki z czerwoną cebulą i kozim serem-50 szt., 

 mini tortille z kurczakiem-50 szt., 

 ruloniki/roladki z wędzonego boczku-50 szt., 

 szaszłyki z winogron, marynowaną cebulką, serem żółtym i oliwkami-50 szt., 

b) bufet słodki: 

 mini babeczki z owocami i czekoladą-50 szt., 

 rurki z kremem-50 szt., 

 makowiec-50 szt., 

 sernik-40 porcji, 

 ciasto brownie-40 porcji, 

c) napoje: woda gazowana i niegazowana – po 40 szt. każdego rodzaju (razem 80 szt.), 

soki 100% dwa rodzaje (do ustalenia z Zamawiającym) w małych szklanych 

buteleczkach – po 40 szt. każdego rodzaju (razem 80 szt.), świeżo parzona kawa  

z ekspresu (wraz z ekspresem), świeże mleko, cukier, herbata w saszetkach – 3 rodzaje 

herbat, świeża pokrojona cytryna – kawa i herbata liczona podwójnie (razem 80 porcji), 

d) 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 (min. 2 osoby) podczas 

całego spotkania, dekoracji stołów w żywe cięte kwiaty (do ustalenia z Zamawiającym), 

sprzątania pomieszczenia po zakończonym spotkaniu, wywóz śmieci z miejsca 

spotkania, 



 

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

2. Wykonawca do kwoty oferty wliczy kwotę 5 600,00 zł brutto jako koszty wynagrodzenia (m.in. 

honorarium, bilety lotnicze, nocleg), prelegenta/prelegentów na organizowane spotkanie – po 

podpisaniu umowy Zamawiający wskaże osobę/osoby z którymi Wykonawca będzie musiał 

podpisać umowy o dzieło (wystąpienia, pobyt w regionie na spotkaniu). 

II. Zamawiający udostępni stoły pod catering, zgodnie z ilością podaną przez Wykonawcę. 

III. Zamawiający zapewni stoliki i krzesełka na organizowane spotkanie. 

IV. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszystkie przygotowane potrawy. 

V. Termin spotkania – 29 listopada 2015 r., godziny popołudniowe. 

VI. Czas trwania spotkania: do ustalenia z Zamawiającym, zgodnie z zaplanowanym programem 

VII. Miejsce spotkania: Rzeszów, dokładna lokalizacja (sala) zostanie podana w terminie 

późniejszym. 


