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Załącznik nr 1 do ogłoszenia 

Numer sprawy: 84/2019 

 

Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na organizacji obsługi technicznej  

i usługi cateringowej podczas spotkania świątecznego dla podopiecznych łódzkiej 

Pieczy Zastępczej na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi w ramach 

projektu „Dajmy radość dzieciom z domów dziecka i rodzin zastępczych” z Budżetu 

Obywatelskiego. 

2. Oznaczenie według Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 

- 55 300000-3 Usługi restauracyjne i podawania posiłków 

- 55 321000-6 Usługi przygotowywania posiłków 

- 55 520000-1 Usługi dostarczania posiłków 

- 71 356300-1 Usługa wsparcia technicznego 

- 79952100-3 Usługi w zakresie organizacji imprez kulturalnych 

3. Wykonawca w ramach realizacji umowy zobowiązany jest do: 

1) Zapewnienia usługi cateringowej i obsługi technicznej podczas spotkania świątecznego 

Bożego Narodzenia przeznaczonego dla podopiecznych łódzkiej pieczy zastępczej  

w terminach wskazanych  poniżej, 

2) Zakres usługi obejmuje: 

Dla obsługi technicznej: 

a) zapewnienia nagłośnienia sal cateringowych (2 sale- każda z sal o wymiarach min. 80 

m2 ), w tym każda z sal musi posiadać: 

- laptop lub komputer z którego można odtworzyć nagraną muzykę, 

- wzmacniacz o mocy min. 150 W, 

- głośnik o min. 250W, 

- odpowiednie okablowanie, 

- podłączenie tego sprzętu i dbałości o jego sprawność  w trakcie trwania wydarzenia. 

Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy osoby, która będzie odtwarzała muzykę (muzyka 

będzie odtwarzana przez pracownika Zamawiającego). 

Dla obsługi cateringowej: 

a) przygotowanie, dowóz, wniesienie oraz dostarczenie cateringu dla 600 osób (2 grupy x 

300 osób), 

b) przygotowanie następującego menu: 

- napoje zimne (woda, soki) i napoje gorące (kawa, herbata: czarna i zielona), mleczko 

do kawy, cukier – bez ograniczeń, 

- jabłka - 600 szt. (2 x 300 szt.), 



 

 

- banany – 600 szt. (2x300 szt.), 

- muffinki (70g/porcja) - 600 szt. (2x300 szt.), 

- sernik (80g/porcja) - 600 szt. (2x300 szt.), 

- jabłecznik (80g/porcja) - 600 szt. (2x300 szt.), 

- opiekane pierogi z kapusta i grzybami (40g) – 1.800 szt. (2x900 szt.) 

- pierogi ruskie (40g) – 1.200 szt. (2x 600 szt). 

c) zapewnienie zestawów papierowych dla 600 osób (2 x 300 szt.) tj. talerzyki, kubki, 

sztućce), 

d) zapewnienia stołów koktajlowych w pokrowcach – 20 szt., na każdą grupę, 

e) zapewnienia obsługi cateringowej tj. min. 4 osób dla każdej grupy (2 x 300 osób), 

Sposób przygotowania posiłków i serwisu kawowego oraz transport będą odpowiadać 

najwyższym standardom. Będą przygotowane na bazie produktów najwyższej jakości, 

zgodnie z przepisami o bezpieczeństwie i normami HACCP, a także powszechnie 

obowiązującymi przepisami prawa w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 

2006 r. o bezpieczeństwie żywności   i żywienia (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1252) oraz  

w przepisach wykonawczych 

3) do zapewnienia bezpieczeństwa podczas imprezy świątecznej, 

4) niezwłocznego poinformowania Zamawiającego w przypadku przebywania osób 

skierowanych do obsługi imprezy w stanie uniemożliwiającym prawidłowe wykonanie 

obowiązków (np. w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających) oraz do 

niezwłocznego odsunięcia takiej osoby od obsługi imprezy i zapewnienia innej osoby do 

obsługi imprezy,  

4. Terminy imprezy świątecznej: 

Dla 1 grupy: 20.12.2019 r. w godz.: 16:00 - 20:00 

Dla 2 grupy: 21.12.2019 r. w godz.: 10:00 – 15:00. 

5. Miejsce realizacji usługi zostanie przekazane Wykonawcy w terminie najpóźniej na 2 dni 

robocze przed realizacją usługi na adres email wskazany w ofercie Wykonawcy. 

6. Wykonawca oświadcza, że ma zawartą polisę OC od odpowiedzialności cywilnej  

w zakresie prowadzonej działalności w kwocie nie mniejszej niż 200 000 zł. Polisa 

obejmie cały okres związania z umową. Kopię polisy Wykonawca załączy w terminie do 

2 dni roboczych od dnia podpisania umowy.  

7. Wykonawca zobowiązany jest do oświadczenia w zakresie dopełnienia obowiązku 

wynikającego z ustawy z dnia 13.05.2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom 

przestępczością na tle seksualnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 405 ze zm.), stanowiący 

załącznik nr 3 do umowy. 

 


