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SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Planujemy zakup usługi w postaci:
- wynajmu Sali bez barier architektonicznych z nagłośnieniem wraz z przygotowaniem stołu 
liturgicznego do odprawienia Mszy Św. (około 100 osób), o powierzchni około 150 m2  ( taka po-
wierzchnia sali zapewni wspólny udział wszystkim uczestnikom spotkania oraz umożliwi swobodną
komunikację uczestnikom),
- przystrojenie stołów: obrusy, serwetki, stroiki, świeczki oraz naczynia,
- wykonanie poczęstunku dla około 100 osób,
- przygotowanie miejsca dla zespołu muzycznego oraz osoby obsługującej nagłośnienie,
- dostępność toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.

MENU
*ryba smażona, filet min. 150 g/osobę 
*gołąbek w sosie pieczarkowym 1szt./osobę 
*pierogi z kapustą i grzybami zapiekane -  szt.5/osobę
*barszcz czerwony podany z uszkami - szt. 2/osobę
*śledź w śmietanie min. 100 g/osobę
*ziemniaki min. 100 g/osobę + surówka
*chleb 10 szt.
*kawa /herbata, cukier, śmietanki do kawy, 
*ciasto typu sernik makowiec (min. 3 porcje/osobę)
*cukierki czekoladowe 4 kg
*pierniczki lukrowane różnego rodzaju 3 kg min. 3 gatunki
*owoce (winogrona 5 kg, mandarynki 5 kg , banany 5 kg i jabłko 5 kg)
*kompot z suszu 20 litrów

II. Termin realizacji zamówienia – 19.12.2018 r.

III. Warunki realizacji zamówienia:

1) Miejsce realizacji teren Gminy Wojnicz.
2) Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania zamówienia na wynajem Sali  oraz wykonanie
poczęstunku dla około 100 osób, uczestników Wieczerzy Wigilijnej organizowanej przez Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Wojniczu dla osób chorych samotnych, w podeszłym wieku.
3) Zleceniobiorca oświadcza pisemnie, iż posiada niezbędny potencjał oraz umiejętności do wyko-
nania przedmiotowego zadania, a osoby wykonujące i podające posiłek posiadać będą niezbędne
przygotowanie i badania do wykonywania przedmiotu umowy. 

      4) Zleceniobiorca ma obowiązek współpracować z Zamawiającym w zakresie realizacji 
      zamówienia. 
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IV. Inne warunki realizacji zamówienia:
W ofercie prosimy o podanie ceny w przeliczeniu na jednego uczestnika.

Zamawiający dokona wyboru tej oferty, która będzie spełniała szczegółowe warunki zamówienia
oraz, której oferta cenowa będzie najniższa.
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