
Załącznik nr 2

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przygotowanie, dostarczenie i wydawanie ciepłych posiłków (obiad dwudaniowy) w placówkach
oświatowych:

- Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Biadolinach Radłowskich,

- Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Grabnie,           

- Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w  Łoponiu,

- Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w  Milówce.

oraz przygotowanie i dostarczenie posiłków dwudaniowych dla osób dorosłych  

Zamówienie obejmuje dożywianie łącznie około 20 dzieci objętych tą formą pomocy w okresie od
02.01.2019r do 31.12.2019r.

2. Proponowane menu w zakresie gorących posiłków oczekiwane przez Zamawiającego dla dzieci
powinno obejmować posiłki o gramaturze: zupa ok. 200 – 250 ml, drugie danie ok. 400 g:

- gramatura dla osób dorosłych: zupa ok. 450 ml. drugie danie ok.400 g. 

PROPONOWANE MENU:

- zupa kminkowa z grzankami, kotlet drobiowy, ziemniaki, surówka z marchwi,
-  zupa  pomidorowa  z  makaronem,  schab  pieczony   w  sosie,  ziemniaki,  sałatka  z  czerwonej
kapusty,
 - rosół z tartym ciastem, łazanki z kapustą,
 -  zupa  kalafiorowa  z  ziemniakami,  zrazy  wieprzowe  w  sosie  np.  koperkowym,  buraczki
z chrzanem,
- zupa ogórkowa z ziemniakami, racuchy,
- rosół z makaronem, sznycel drobiowy, ziemniaki, surówka z marchwi i jabłek,
- zupa jarzynowa, ryba smażona, ziemniaki, surówka z kiszonej kapusty,
- zupa krem groszkowy z grzankami, kopytka,
- zupa pomidorowa z ryżem, kasza jęczmienna, gulasz, surówka z marchwi i jabłek,
- zupa krupnik, makaron z serem.

3. W gestii Wykonawcy jest również dostarczanie jednorazowych naczyń i sztućców, na których
będą wydawane posiłki.

4. Transport, naczynia oraz sztućce wchodzą w cenę posiłków.

5.  Posiłki  powinny  być  przewożone  w  termosach  gastronomicznych  i/  lub  naczyniach
jednorazowych zapewniających utrzymanie temperatury spożywania potraw oraz posiadających
odpowiednie  atesty  Państwowego  Zakładu  Higieny,  Zakładu  Badania  Żywności  i  Przedmiotów
Użytku lub innego podmiotu uprawnionego.

6. Wykonawca zapewni mycie termosów po wydanych posiłkach we własnym zakresie, ze względu
na brak możliwości zorganizowania tego procesu w szkole.

7.  W  ramach  zamówienia  Wykonawca  nieodpłatnie  dokonywać  będzie  odbioru  niespożytych
resztek  posiłków  oraz  zużytych  opakowań.  W  tym  celu  dostarczy  do  poszczególnych  szkół
odpowiedniej ilości i wielkości pojemniki. Odbiór resztek posiłków oraz zużytych opakowań będzie
odbywał się zgodnie z potrzebami, jednak nie rzadziej niż raz na dobę. 


