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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
 
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi cateringowej na przygotowanie, dostawę           i 
obsługę spotkania dla 60 osób, forma zasiadana.  
 
Spotkanie odbędzie się 23 października 2019 r. o godzinie 13.00 w Uniwersytecie Wrocławskim w 
sali Oratorium Marianum (pl. Uniwersytecki 1, gmach główny, parter).  
Czas trwania spotkania ok. 3-4 godzin.  
 
Menu:  
- kawa - (czarna , mielona, zaparzona w termosach 1-2 litrowych), 
- herbata – (czarna, owocowa) 
- woda gorąca do zaparzenia herbaty – (w termosach 1-2 litrowych),  
- cukier biały – w cukiernicach lub jednorazowe porcje, cytryna w plasterkach, 
- śmietanka do kawy (w jednorazowych pojemnikach – 120 szt.), 
- tort czekoladowy (ok. 150g/osobę), 
- czekoladki – (6 szt./osobę np. praliny, trufle) - nie mogą być wyroby  
   czekoladopodobne, 
- owoce - (3 mandarynki i mała kiść winogrona/osobę), 
- soki owocowe – (jabłkowy – 300ml/15 szt., pomarańczowy- 300ml/15 szt.) 
- woda mineralna niegazowana – 500 ml/ 30 szt. 
 
Wykonawca zobowiązuje się do: 

1. Dowozu cateringu oraz obsługi kelnerskiej w ustalonym terminie na miejsce wskazane 
przez Zamawiającego. 

2. Przeniesienie stołów i krzeseł z innego pomieszczenia (dla 60 osób) oraz udostępnienia sali 
dla gości minimum 30 minut przed rozpoczęciem spotkania –  
- stoły i krzesła zapewnia zamawiający (13 szt. stołów 160 x 70 cm, 5 szt. stołów     80 x 
80 cm). 

3. Ustawienie stołów według schematu: 
 

 
  

   

        
- stoły w 2 rzędach wzdłuż sali,  
- wydzielony stół prezydialny dla 5 osób -  ustawiony na środku przed sceną, 
- możliwość swobodnego poruszania się uczestników na wózkach inwalidzkich. 

4. Nakrycie stołów:   obrusy materiałowe (białe lub ecru), świeże kwiaty, serwetki,  naczynia 
ceramiczne lub szklane, sztućce metalowe (nie dopuszcza się naczyń jednorazowego 
użytku).  

5. Świadczenia usługi cateringowej wyłącznie przy użyciu produktów spełniających normy 
jakości produktów spożywczych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi w tym 
zakresie. 

Posprzątania po zakończeniu uroczystości, wyniesienie stołów i krzeseł. 


