„WIELISZEWSKA AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI 2”
projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Załącznik Nr 6 do SIWZ
Opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:
Świadczenie usług cateringowych tj. przygotowanie, dostarczenie i podawanie
posiłków dla uczestników projektu „Wieliszewska Akademia Przyszłości 2” w
2013 r., współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych (przygotowanie, dostarczenie
i podawanie posiłków) dla uczestników szkoleń/kursów/warsztatów w ramach realizacji
projektu ,,Wieliszewska Akademia Przyszłości 2’’ w 2013 r. nr projektu POKL.06.01.01-14563/10-00 (z późniejszymi aneksami), realizowanego w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytet VI. ,,Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działanie
6.1 ,,Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”,
Poddziałanie 6.1.1 ,,Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku
pracy”
1. W ramach świadczonych usług cateringowych, Wykonawca będzie dostarczał catering
sukcesywnie
zgodnie
ze
zgłaszanym
każdorazowo
zapotrzebowaniem
Zamawiającego. Zamawiający zgłosi zapotrzebowanie na catering w terminie 7 dni
przed rozpoczęciem szkolenia/kursu/warsztatów. Wykonawca dostarczać będzie
catering w dniach zgłoszonych przez Zamawiającego odpowiednio w godzinach:
przerwa kawowa – w dniu odbywania się szkoleń/kursów/warsztatów do godziny 8.30
rano (przerwy kawowe zostaną dostosowane do harmonogramu); gorący posiłek
(obiad) - w dniu odbywania się szkoleń/kursów/warsztatów od godz. 12.00 do godz.
13.00.
2. Planowany harmonogram odbywania szkoleń oraz ilości osobodni przypadających na
dany miesiąc trwania projektu „Wieliszewska Akademia Przyszłości 2”1:
Styczeń 2013 r. – 2 grupy (100 osobodni)
Luty 2013 r. – 2 grupy (117 osobodni)
Marzec 2013 r. – 4 grupy szkoleniowe (160 osobodni)
Maj 2013 r. – 2 grupy (100 osobodni)
1

Podane wartości, przypadające na dany miesiąc mają jedynie charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie w
czasie realizacji projektu „Wieliszewska Akademia Przyszłości 2”
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Czerwiec 2013 r. – 4 grupy szkoleniowe (150 osobodni)
Lipiec 2013 r. – 2 grupy (100 osobodni)
Sierpień 2013 r. – 2 grupy (60 osobodni)
Wrzesień 2013 r. - 2 grupy (100 osobodni)
3. Miejsce świadczenia usług cateringowych – powiat nowodworski i legionowski.
Informacja na temat miejsca realizacji zamówienia oraz harmonogram
szkolenia/kursu/warsztatów będą przekazywane Zleceniobiorcy pisemnie lub w formie
wiadomości e-mail w terminie 3 dni od rozpoczęcia szkolenia/kursu/warsztatów.
4. Realizacja usługi obejmuje 19 grup szkoleniowych 10-cio osobowych oraz 1 grupę
13-sto osobową.
5. Rodzaje szkoleń oraz czas ich trwania w 2013 r. :
a) Szkolenie na Przedstawiciela handlowego – czas trwania szkolenia dla 1 grupy to 7
dni; w 2013 r. szkolenie będzie prowadzone dla 5 grup 10-cio osobowych (350
osobodni),
b) Kurs dla kierowców wózków jezdniowych z napędem silnikowym – czas trwania
szkolenia dla 1 grupy to 6 dni (część teoretyczna); w 2013 r. szkolenie będzie
prowadzone dla 1 grupy 13-sto osobowej oraz 1 grupy 10-cio osobowej (138
osobodni)
c) Kurs na prawo jazdy kat. C – czas trwania kursu dla 1 grupy to 3 dni (część
teoretyczna); w 2013 r. szkolenie będzie prowadzone dla 3 grup po 10 osób każda (90
osobodni)
d) Warsztaty rozwijania kompetencji ogólnych – czas trwania warsztatów dla 1 grupy to
3 dni; w 2013 r. warsztaty będą prowadzone dla 9 grup po 10 osób każda oraz dla
jednej grupy 13-sto osobowej (309 osobodni)
Łącznie usługa obejmuje 887 osobodni
6. Świadczenie usług cateringowych przez Wykonawcę będzie odbywać się od stycznia
2013 r. do września 2013 r. Szczegółowe terminy świadczenia w/w usługi zostaną
podane Wykonawcy przez Zamawiającego zgodnie z pkt. 1.
7. Świadczenie usług cateringowych obejmuje:
I.

Dwie przerwy kawowe średnio po 20 minut każda, w skład których wchodzą:
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a) napoje gorące:
świeżo parzona gorąca kawa podawana w termosach
(przynajmniej 300 ml na osobę)
świeżo parzona gorąca herbata podawana w termosach
(przynajmniej 300 ml na osobę)
b) dodatki do kawy i herbaty – mleko, cukier biały, cytryna ( pokrojona w plasterki)
c) napoje zimne:
Wykonawca dostarczy zarówno wodę mineralną gazowaną, jak i niegazowaną w
opakowaniach zwrotnych (woda butelkowana o pojemności do 500 ml)
soki owocowe (co najmniej 300 ml na osobę)
d) ciastka kruche różne rodzaje (co najmniej 80 g na osobę).
II.

Gorący posiłek w postaci obiadu, w skład którego wchodzą:
a) gorąca zupa - co najmniej 300 ml na osobę
b) danie główne, które obejmować będzie:
potrawy mięsne, rybne, jarskie z dodatkiem skrobiowym (ziemniaki, ryż,
makaron, kasza ) – co najmniej 500 g na osobę, w tym dodatek mięsny, rybny lub
jarski nie mniej niż 200 g na osobę
surówka warzywna lub warzywa gotowane – co najmniej 100 g na osobę
kompot z owoców (przynajmniej 200 ml na osobę)
deser: ciasto (przynajmniej 50 g na osobę), sałatka owocowa bądź owoce
8. Obiad dla każdego uczestnika szkolenia/kursu/warsztatów, musi być podany na ciepło
(gorący) w pojemniku termoizolacyjnym lub na talerzu z kompletem sztućców
zwykłych lub jednorazowych i serwetek. Obiad może być dostarczony/podany jako
wyporcjowany lub porcjowanie może odbywać się w chwili podania obiadu.
9. Posiłki nie mogą powtarzać się po sobie w dniach świadczenia usługi. Dopuszczalne
jest podawanie różnych ryb lub mięs, jak również wybór tych samych dodatków:
ziemniaków, ryżu, kaszy i makaronu.
10. Wykonawca odpowiada za przygotowanie, transport przedmiotu zamówienia, oraz
podanie go zgodnie z wymaganiami sanitarnymi dotyczącymi żywności.
11. Cena zaoferowana przez Wykonawcę musi uwzględniać wszelkie koszty niezbędne do
zrealizowania usługi m.in. ugotowania, przygotowania, dowiezienia cateringu w
miejsce wskazane przez Zamawiającego zgodnie z pkt. 1
12. Ceny zaoferowane przez Wykonawcę nie ulegają podwyższeniu przez cały okres
obowiązywania umowy
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13. Zamawiający zastrzega sobie w trakcie realizacji umowy, prawo dostępu do
wszystkich atestów na surowce, urządzenia, sprzęt, naczynia, opakowania
transportowe wykorzystywane w procesie przygotowania i transportu posiłków.
14. Zamawiający zastrzega sobie w trakcie realizacji umowy, prawo do udokumentowania
w postaci zdjęć, przygotowanych posiłków (przerwy kawowej i obiadu).
15. W ramach zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do:
a) Świadczenia usług cateringowych, wyłącznie przy użyciu produktów spełniających
normy jakości produktów spożywczych
b) Przestrzegania
przepisów
prawnych
w
zakresie
przechowywania
i przygotowywania artykułów spożywczych ( m.in. ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o
bezpieczeństwie żywności i żywienia Dz. U. nr 171 poz.1125 ze zm. )
c) Estetycznego podawania posiłków
d) Dostarczania posiłków na miejsce wskazane przez Wykonawcę najpóźniej na 30 min.
przed rozpoczęciem posiłku.
e) Dostarczenia sprzętu niezbędnego do realizacji zamówienia (termosy z gorącą wodą,
naczynia, sztućce, serwetki). Zamawiający dopuszcza użycie naczyń i sztućców
jednorazowych.
f) Wykonawca zobowiązany jest do uprzątnięcia miejsca, w którym świadczona była
usługa, w dniach jej świadczenia.
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