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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie usług gastronomicznych dla uczestników szkolenia
Lokalnych Liderów Błękitnego Patrolu WWF w projekcie „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich
siedlisk - kontynuacja” nr POIS.02.04.00-00-0042/18, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Przedmiot zamówienia będzie podzielony na 4 części:

Część 1 – przygotowanie ciepłego posiłku (kolacji) w dniu 28.01.2022 r.

Część 2 – przygotowania śniadania w dniu 29.01.2022 r.

Część 3 – zapewnienie przerwy kawowej we wskazanej lokalizacji w dniu 29.01.2022 r.

Część 4 – przygotowanie ciepłego posiłku (obiadu) w dniu 29.01.2022 r.

Zakres zadań i obowiązków wybranego Wykonawcy/ wybranych Wykonawców

Część 1 – przygotowanie ciepłego, wieczornego posiłku (kolacji), w dniu 28.01.2022 r.

 Zapewnienie ciepłego, wieczornego posiłku w wersji wegetariańskiej (bez mięsa i ryb) dla nie
mniej niż 8 i nie więcej niż 16 osób. Ostateczna liczba uczestników zostanie potwierdzona do
25.01.2022 r.

 Posiłek powinien rozpoczynać się o godzinie 19:00
 Miejsce posiłku powinno być zlokalizowane nie dalej niż 2 km od Stacji Morskiej im. prof.

Krzysztofa Skóry Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego (ul. Morska 2, 84-150 Hel)
 Posiłek powinien składać się z co najmniej jednego dania ciepłego, deseru oraz co najmniej

dwóch napojów do wyboru dla każdego uczestnika (sok, woda, kawa, herbata itp.)
 Menu powinno zostać skonsultowane z zamawiającym najpóźniej 3 dni przed dniem szkolenia

Część 2 – przygotowania śniadania w dniu 29.01.2022 r.

 Zapewnienie śniadania w wersji wegetariańskiej (bez mięsa i ryb) dla nie mniej niż 8 i nie więcej
niż 10 osób. Ostateczne liczba uczestników zostanie potwierdzona do 25.01.2022 r.

 Posiłek powinien rozpoczynać się o godzinie 8:30 i trwać nie dłużej niż do 9:30
 Miejsce posiłku powinno być zlokalizowane nie dalej niż 2 km od Stacji Morskiej im. prof.

Krzysztofa Skóry Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego (ul. Morska 2, 84-150 Hel),
lub być dostarczone do Stacji (catering)

 Posiłek powinien być daniem śniadaniowym (np. jajecznica lub omlet lub zestaw pieczywa,
serów, warzyw itp.)
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 Podczas posiłku powinny być zapewnione ciepłe i zimne napoje: woda, kawa, herbata, oraz
mleko i cukier

 Menu powinno zostać skonsultowane z zamawiającym najpóźniej 3 dni przed dniem szkolenia

Część 3 – zapewnienie przerwy kawowej we wskazanej lokalizacji w dniu 29.01.2022 r.

 Zapewnienie przerwy kawowej w trybie ciągłym, od 10:00 do 13:00 oraz od 14:00 do 16:00, w
Stacji Morskiej im. prof. Krzysztofa Skóry Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego (ul.
Morska 2, 84-150 Hel) dla nie mniej niż 10 i nie więcej niż 16 osób. Ostateczne liczba
uczestników zostanie potwierdzona do 25.01.2022 r.

 W trakcie przerwy kawowej powinny być zapewnione co najmniej: kawa (rozpuszczalna i
sypana lub z ekspresu) oraz herbata, cukier, mleko, woda w szklanych opakowaniach,
przekąski: ciastka, słone przekąski, w tym produkty wegańskie, owoce.

 Menu powinno zostać skonsultowane z zamawiającym najpóźniej 3 dni przed dniem szkolenia

Część 4 – przygotowanie ciepłego posiłku (obiadu) w dniu 29.01.2022 r.

 Zapewnienie obiadu w wersji wegetariańskiej (bez mięsa i ryb) dla nie mniej niż 10 i nie więcej
niż 16 osób. Ostateczne liczba uczestników zostanie potwierdzona do 25.01.2022 r.

 Posiłek powinien odbyć się w godzinach 13:00-14:00
 Miejsce posiłku powinno być zlokalizowane nie dalej niż 2 km od Stacji Morskiej im. prof.

Krzysztofa Skóry Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego (ul. Morska 2, 84-150 Hel)
 Posiłek powinien składać się co najmniej z pierwszego dania (zupa), drugiego dania, napoju
 Menu powinno zostać skonsultowane z zamawiającym najpóźniej 3 dni przed dniem szkolenia


