Załącznik nr 1 do Umowy
nr ……/2017 z dn. ………..

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi cateringowej polegającej na przygotowaniu
i serwowaniu 3 rodzajów dań polskich w formie porcji degustacyjnych w dniu 15.08.2017 r.
podczas Wieczoru Międzynarodowego organizowanego w trakcie Światowej Konferencji
Skautowej w Baku w Azerbejdżanie dla 1500 osób. Usługa powinna zostać wykonana
zgodnie z warunkami opisanymi poniżej.

Przedmiot zamówienia obejmuje:


Przygotowanie i wydanie 1500 porcji degustacyjnych (max. 30 gramów porcja) posiłków
zgodnie z menu podanym poniżej:
* tradycyjne polskie danie mięsne (około 500 porcji);
* tradycyjne polskie danie wegetariańskie (około 500 porcji);
* tradycyjny polski deser (około 500 porcji).



zapewnienie sprzętu i wyposażenia niezbędnego do przygotowania i zaserwowania
przygotowanych dań;



zaopatrzenie w składniki i produkty spożywcze niezbędne do przygotowania dań;



zapewnienie doświadczonego kucharza oraz niezbędnego personelu (asystent/pomocnik
kucharza), którzy wykonają usługę cateringową.

Menu porcji degustacyjnych zostanie zaproponowane przez Wykonawcę.
2.

TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI USŁUGI

Usługa realizowana będzie w dniu 15 sierpnia 2017 r. na polskim stoisku znajdującym się na
placu przed centrum kultury Hejdar Alijew w Baku/Azerbejdżan w godz. 17:00-19:00
(możliwa jest zmiana godzin realizacji zadania).

3.

DODATKOWE INFORMACJE

1. Zapewnienie produktów i składników do przygotowania dań leży po stronie Wykonawcy.
2. W celu realizacji zadań Wykonawca może korzystać z własnych podwykonawców
lokalnych

–

szczególnie

w

zakresie

dostępu

do

zaplecza

gastronomicznego

i niezbędnego sprzętu. Sama usługa związana z przygotowaniem i serwowaniem dań
degustacyjnych powinna być realizowana przez polskiego kucharza.
3. Zapewnienie przelotu samolotem, zakwaterowania, transportu lokalnego, ubezpieczenia
oraz wyżywienia personelu leży po stronie Wykonawcy.
4. Zamawiający zapewnieni naczynia jednorazowe dla 1500 osób (niezbędne do
serwowania potraw);
5. W miejscu realizacji imprezy brak jest zaplecza technicznego/gastronomicznego do
przechowywania i przygotowaniami posiłków.
6. Organizator (World Organization of the Scout Movement) wydarzenia zapewni:
- stoły (prosimy podać jaka powierzchnia jest potrzebna do wykonania usługi);
- dostęp do prądu;
- dostęp do wody.

