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Załącznik nr 1 

 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie poczęstunku dla ok. 50 osób na potrzeby organizacji 

konferencji gali siódmej edycji konkursu Lubuski Włącznik. Lider Biznesu Społecznego. 

2. Miejsce realizacji: Muzeum Ziemi Lubuskiej, al. Niepodległości 15, 65-048 Zielona Góra 

3. Termin 01 lipca 2022 r. 

4. Poczęstunek musi być serwowany w formie „szwedzkiego stołu”, w skład którego będzie wchodzić: 

a) dania na zimno: 

− tartaletki min. 3 szt./os., w tym 3 rodzaje np. ze szpinakiem, z łososiem,  z humusem,  

z jajkiem, z sałatką jarzynową, z twarożkiem 

− mini tortille min. 3 szt./os., w tym 3 rodzaje np. z indykiem, łososiem, serkiem,  

ze szpinakiem i serem 

− mini przekąski z ciasta francuskiego 2 szt./os., w tym 2 rodzaje np. ze szpinakiem, z 

łososiem, humusem jajkiem  

b) słodki bufet: 

− trzy rodzaje ciasta typu bankietowego min. 2 szt./os., podane w papilotkach 

 (np. sernik jasny, w-z, sernik ciemny, shrek)  

− owoce 100g/os., np.: winogrona, banany, jabłka, ananas, śliwki, nektarynki, 

− słodkie desery w porcjach 4 rodzaje min. 3 szt./os np. galaretka z owocami, mini 

serniczki w słoiczkach, mini ptysie, mini eklerki) 

c) zimne napoje: 

− woda butelkowana 0,5 l/os.: gazowana i niegazowana; 

d) gorące napoje: 

− Wykonawca zobowiązany jest zapewnić kawę i herbatę oraz wrzątek na kawy i herbaty 

zabezpieczony w takiej ilości, aby był dostępny podczas trwania całego spotkania; 

e) dodatki: cukier, cytryna w plasterkach, śmietanka lub mleko do kawy. 

5. W ramach realizowanej usługi Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia: 

a) wyposażenia niezbędnego do obsługi (tzn. obrusy materiałowe, filiżanki wraz z podstawkami do 

kawy i herbaty, talerzyki do ciast, szklanki do zimnych napoi, salaterki, samowar i dzbanki na 

wrzątek, cukiernice, dzbanuszki na mleko, serwetki papierowe, dekoracja stołu ze świeżych 

kompozycji kwiatowych, stoły); 

b) niezbędny personel do obsług cateringu; 

c) poczęstunek słodki i wytrawny powinien być serwowany na osobnych stołach. 
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6. Zamawiający zapłaci Wykonawcy jedynie za zrealizowane zapewnienie poczęstunku, obliczone 

według stawek przyjętych na osobę. Jednocześnie wartość usługi będzie iloczynem liczby 

uczestników Gali i ceny jednostkowej za daną usługę (zgodnie z  cennikiem zawartym w ofercie 

Wykonawcy). 

7. Wartością graniczną wynagrodzenia Wykonawcy jest cena ofertowa brutto zaproponowana 

przez  Wykonawcę. 

8. Wykonawca odpowiada za usuwanie i utylizację odpadów oraz  innych  śmieci, powstałych  

w wyniku realizacji niniejszej usługi. 

9. Wykonawca odpowiada za transport przedmiotu zamówienia oraz podanie go zgodnie 

z  wymaganiami sanitarnymi dotyczącymi żywności i wyżywienia zbiorowego. 

 
 
 
 

 
 

 


