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SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
I.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kulinarnej obsługi wydarzenia Polish Food
Festival odbywającego się w terminie 18-28 maja 2017 r. w Singapurze polegające na
przygotowaniu polskiego menu lunchowego i obiadowego przez polskich kucharzy dla
restauracji w Singapurze oraz współpracy z kucharzami miejscowymi przy przygotowaniu
potraw.
Organizatorem Festivalu jest Ambasada RP w Singapurze. Jednym z głównych elementów
tego wydarzenia jest m.in. zorganizowanie menu lunchowego i obiadowego z polskimi
daniami

przygotowanymi

przez

polskich

kucharzy

w

singapurskich

restauracjach.

Przedsięwzięcie ma na celu promocję polskich produktów rolno-spożywczych, polskiej
kuchni, zwyczajów kulinarnych i zwiększenie świadomości Polski wśród konsumentów
lokalnych.
II. Zespół kucharzy
Wykonawca odpowiedzialny jest za zapewnienie wykwalifikowanego, profesjonalnego
zespołu polskich kucharzy składającego się z 2-3 osób (np. dwóch kucharzy lub dwóch
kucharzy i pomocnika), który podczas Polish Food Festival w wybranych singapurskich
restauracjach przybliży zagranicznym gościom bogactwo polskich smaków - polskich dań.
Kucharz (kucharze) realizujący usługę będzie pełnił funkcje chefa nadzorującego
i wspomagającego kucharzy miejscowych. Będzie również odpowiedzialny za prezentację
polskiego menu gościom w języku angielskim w wymienionych niżej lokalizacjach.
Wymagana jest znajomość języka angielskiego na poziomie minimum komunikatywnym.
Ponadto kucharze powinni posiadać aktualne orzeczenie lekarskie do celów sanitarnoepidemiologicznych o braku przeciwwskazań do wykonywania prac.
III. Termin realizacji usługi
Usługa realizowana będzie:
•

w dniach 17-26 maja 2017 r. (bez niedzieli 21 maja 2017 r.) w Restauracji Oscars
w Hotelu Conrad Continental w godz. 12:00-14:30,

•

w dniach 20-26 i 28 maja 2017 r. w restauracji Xperience w Hotelu Sofitel SO
w Singapurze,

•

w dniu 26 maja 2017 r. w Restauracji Atlantic w Tower Club w Singapurze,
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•

w dniach 27-28 maja 2017 r. w Restauracji Botanico znajdującej się w Ogrodach
Botanicznych w Singapurze.

IV. Zakres obowiązków kucharza
1. przygotowanie polskiego menu lunchowego na 8 dni dla Restauracji Oscars,
składającego się z 8-12 dań dziennie, w tym 3-4 zimne przekąski i/lub sałatki, 4-5
ciepłych dań, w tym 1 zupa, 2-3 desery, poszczególne dania mogą powtarzać się
w kolejnych dniach;
2. przygotowanie polskiego menu lunchowego na 5 dni dla Restauracji Xperience w Hotelu
Sofitel SO, składającego się z 8-12 dań dziennie, w tym 3-4 zimne przekąski i/lub sałatki,
4-5 ciepłych dań, w tym 1 zupa, 2-3 desery, poszczególne dania mogą powtarzać się
w kolejnych dniach oraz zestawu przekąsek na pool party;
3. przygotowanie polskiego menu obiadowego na galę dinner odbywającą się w Restauracji
Atlantic w Tower Club, składającego się z przystawki (starter), ciepłej przystawki, dania
rybnego, dania mięsnego, deseru oraz czterodaniowego zestawu wegetariańskiego;
4. przygotowanie polskiego menu lunchowego i obiadowego (dinner) na 2 dni dla
Restauracji Botanico znajdującej się w Ogrodach Botanicznych, składającego się
z jednego zestawu lunchowego i jednego obiadowego – szczegóły do uzgodnienia po
podpisaniu umowy;
5. przygotowanie receptur w języku polskim i angielskim zawierających dokładny opis
składników, sposób przygotowania poszczególnych dań oraz oszacowanie ilości
potrzebnych produktów;
6. przekazanie menu i receptur restauracji bądź Ambasadzie RP w Singapurze do dnia
28 kwietnia 2017 r. – dane kontaktowe zostaną przekazane po podpisaniu umowy;
7. organizacja miejsca pracy oraz ewentualne wsparcie restauracji w Singapurze w zakupie
specyficznych składników, trudnodostępnych na rynku lokalnym w dniach 17-18 oraz
20-21 maja 2017 r.;
8. praca w Restauracji Oscars w Hotelu Conrad Continental w Singapurze w terminie 19-26
maja 2017 r. polegająca na prezentacji polskiego menu przy bufecie restauracji
w godzinach 12:00-14:30 w języku angielskim, a także przeszkoleniu personelu
restauracji w zakresie przygotowania polskich dań, nadzorze nad ich przygotowaniem
oraz bezpośrednim udziale w przygotowywaniu potraw;
9. przygotowanie potraw dla ok. 150 osób na recepcję lunchową przed pokazem polskiego
filmu, który odbędzie się w National Gallery w Singapurze w dniu 20 maja 2017 r. w godz.
12.00 - catering może być przygotowany w Restauracji Oscars, dopuszcza się to samo
menu, co serwowane w Restauracji Oscars, nie ma potrzeby udziału kucharza
w recepcji;
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10. praca w Restauracji Xperience w Hotelu Sofitel SO w Singapurze w terminie 22-26 maja
2017 r. polegająca na przeszkoleniu personelu restauracji w zakresie przygotowania
polskich

dań,

nadzorze

nad

ich

przygotowaniem

oraz

bezpośrednim

udziale

w przygotowywaniu potraw; dokładne godziny serwowania lunchu zostaną podane po
podpisaniu umowy;
11. praca w Restauracji Xperience w Hotelu Sofitel SO w Singapurze w dniu 28 maja 2017 r.
polegająca na nadzorze nad przygotowaniem oraz bezpośrednim przygotowaniu
przekąsek;
12. praca w Restauracji Botanico znajdującej się w Ogrodach Botanicznych w Singapurze
w terminie 27-28 maja 2017 r. polegająca na przeszkoleniu personelu restauracji
w zakresie przygotowania polskich dań, nadzorze nad ich przygotowaniem oraz
bezpośrednim udziale w przygotowywaniu potraw; dokładne godziny serwowania lunchu
i obiadu zostaną podane po podpisaniu umowy;
13. praca zgodnie z harmonogramem oraz w godzinach obowiązujących bądź ustalonych we
wskazanych restauracjach;
14. dbanie o stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz przestrzeganie
zasad BHP w kuchni.
V. Miejsce pracy
1. Oscars Restaurant, Conrad Centennial Hotel
Two Temasek Boulevard, Singapore, 038982
2. Xperience Restaurant, So Sofitel Singapore
35 Robinson Road 068876 Singapore
3. Restauracja Botanico
50 Cluny Park Rd, Singapore Botanic Gardens, Singapur 257488
VI. Dodatkowe informacje
1. Produkty i składniki do przygotowania dań oraz niezbędne wyposażenie zapewniają
restauracje w Singapurze.
2. Zapewnienie przelotu samolotem, transportu lokalnego, ubezpieczenia oraz wyżywienia
leży po stronie Wykonawcy
3. Zakwaterowanie dla kucharza/y na czas pobytu tj. od 16 lub 17 maja do 28 lub 29 maja
2017 r. zostanie zapewnione przy udziale Ambasady RP.
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