
  
 

 

 

 

 

Politechnika Lubelska 

Biuro Zamówień Publicznych 

20-618 Lublin, ul. Nadbystrzycka 40A 

tel. +48 81 538 46 32, e-mail: bzp@pollub.pl   

 

 

 

 
Załącznik nr 1 do Ogłoszenia 

      

Nr sprawy KP-272-USK-18/2020        

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

ŚWIADCZENIE USŁUG CATERINGOWYCH NA POTRZEBY REALIZACJI TARGÓW PRACY „LUBELSKI DZIEŃ IT” 

PRZEZ POLITECHNIKĘ LUBELSKĄ 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi cateringowej podczas targów pracy w dniu 17.03.2020 na terenie 

Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej: 

2. Przedmiot zamówienia obejmuje usługi świadczone w godzinach 9:00-15:30: 

- catering w formie stołu szwedzkiego dla 80 osób; 

- obiad zasiadany z dowozem dla 5 osób. 

3. Usługa polega na dostarczeniu do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, danego asortymentu dla określonej 

liczby osób. przygotowanie i podanie do bezpośredniego spożycia, obsługa kelnerska oraz uporządkowanie miejsca 

konsumpcji (odbiór powstałych odpadów, tj. resztki żywności, itd.).  

4. Zamawiający zastrzega, iż ostateczna ilość osób zostanie określona najpóźniej na 1 dzień przed organizacją 

wydarzenia. 

5. Wykonawca zapewni najwyższą jakość dostarczanych produktów i usług składających się na przedmiot 

zamówienia. Produkty zostaną podane w sposób estetyczny, z wykorzystaniem akcesoriów jednorodnych, bez plam, 

braków i uszkodzeń tj.: metalowych sztućców, ceramicznego lub porcelanowego serwisu, serwisu do kawy i herbaty 

ceramicznego lub porcelanowego, talerzyków do ciasta, szklanek do zimnych napoi, serwetek papierowych, białych 

obrusów materiałowych.  

6. Wykonawca dołoży należytej staranności przy wykonaniu przedmiotu zamówienia. Wykonawca zapewni liczbę 

filiżanek na kawę /herbatę, szklanek do zimnych napoi oraz talerzy w ilości co najmniej o 30% większej niż liczba 

osób, dla których zostanie przygotowany catering. 

7. Wykonawca zapewni catering w formie stołu szwedzkiego i obiad zamawiany w dwóch lokalizacjach na terenie 

Politechniki Lubelskiej wskazanych przez organizatora wydarzenia. 

8. Wykonawca zapewni obsługę kelnerską w trakcie trwania wydarzenia (nie mniej niż 1 kelner na 50 osób). 

9. Wykonawca dostarczy posiłki na wskazane miejsce przez Zamawiającego najpóźniej na 30 minut przed 

rozpoczęciem posiłku. 

10. Wykonawca zobowiązany jest to zapewnienia na swój koszt i ryzyko właściwego transportu żywności, zgodnie z 

obowiązującymi w tym zakresie przepisami sanitarnymi.  

11. Wykonawca zapewni, że wszystkie posiłki będą bezwzględnie świeże, będą charakteryzować się wysoką jakością w 

odniesieniu do użytych składników, produkty przetworzone będą posiadały odpowiednią datę przydatności;  

12. Wykonawca zobowiązany jest w trakcie wydarzenia do utrzymania na stołach idealnego porządku tj. zbieranie 

zbędnej zastawy stołowej (talerzy, sztućców, szklanek, półmisków i innych naczyń), uzupełnienie stołów nowymi 

potrawami i poprawianie naruszonych dekoracji na półmiskach, uzupełnienie sprzętu w zestawach z zastawą.  

13. Wykonawca w miejscu wydarzenia ustawi stoliki pomocnicze na brudne naczynia.   

14. Wykonawca po zakończeniu wydarzenia doprowadzi miejsce świadczenia usług do stanu sprzed rozpoczęcia jej 

świadczenia (w szczególności odbierze naczynia i sztućce oraz inne materiały będące własnością Wykonawcy 

wykorzystywane w trakcie świadczenia usługi oraz pozostałe jedzenie i uprzątnie wszystkie nieczystości pozostałe 

po posiłkach);  

15. Wymaga się aby wszystkie czynności wykonywane były zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami w tym 

zakresie oraz najlepszą praktyką oraz normami przyjętymi do tego rodzaju usług.  

16. Wykonawca gwarantuje, ze wszystkie osoby przygotowujące posiłki posiadają aktualne badania lekarskie, w tym 

aktualną książeczkę sanitarno-epidemiologiczną oraz przeszkolone z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy;  

17. Wykonawca zapewni jednolite, eleganckie stroje obsługi kelnerskiej, zgodnie z powszechnie przyjętymi w tym 

zakresie wymaganiami.  
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18. Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za utrzymanie właściwego poziomu wyżywienia oraz zgodności 

składu wartościowego i jakościowego posiłków wynikających z zaleceń Instytutu Żywności i Żywienia. Zamawiający 

zastrzega sobie w trakcie realizacji umowy dostępu do protokołów pokontrolnych oraz wszystkich atestów na 

surowce, urządzenia, sprzęt, naczynia, opakowania transportowe wykorzystywane w procesie przygotowania i 

transportu posiłków. 

19. Przewidywana ilość osób/uczestników warsztatów może ulec zmianie. Zamawiający zastrzega, że wskazana liczba 

osób jest liczbą maksymalną i może ulec zmniejszeniu do 70% wartości niniejszego zamówienia. W tym przypadku 

Wykonawcy należy się wynagrodzenie za rzeczywistą ilość podanych posiłków. 

20. Menu podczas targów pracy w dniu 17.03.2020 na terenie Wydziału Elektrotechniki i Informatyki 

Politechniki Lubelskiej: 

1) Menu obiad – obiad zasiadany: 

Drugie danie (do wyboru danie mięsne lub wegetariańskie z uwzględnieniem alergii pokarmowych) 

 ryba lub mięso do wyboru – porcja 150 g 

 ryż/ziemniaki – 200 g 

 surówki – 200g 

Łączna gramatura potraw – 550 gram/osobę 

2) Menu catering - stół szwedzki: 

Poczęstunek: 

 Tartinki wykwintne (3 rodzaje do wyboru co najmniej po 80 szt.): 

 Koreczki serowe (2 rodzaje do wyboru co najmniej po 80 szt.) 

 Rogaliki drożdżowe własnego wypieku 2 rodzaje, podane na ciepło po 80 szt. 

 Ciastka kruche, ciasto piaskowe, paluszki, delicje 80g 

 Owoce filetowane 80g podane na lustrach po 80 szt. 

 Ciastko w papilotach  2 rodzaje (np. sernik, szarlotka), po 80 szt.  

Danie gorące: 

 Zupa krem z warzyw, 250 ml, 80 porcji  

Serwis kawowy bez ograniczeń: 

• Kawa;  

• Herbata: czarna, zielona, owocowa; 

• Cukier; 

• Cytryna; 

• Mleko; 

• soki owocowe (pomarańcz, jabłko, czarna porzeczka); 

• woda mineralna gazowana, niegazowana; 

21. Zamawiający dokona ostatecznego menu wyboru z karty przedstawionej przez Wykonawcę. Zakres usług 

cateringowych nie może być mniejszy niż określony w pkt 14 Opisu przedmiotu zamówienia. 
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