Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi gastronomicznej i wynajmu sali konferencyjnej
wraz z obsługą, w związku z organizacją XIII Mazowieckiego Kongresu Rozwoju Obszarów
Wiejskich, który odbędzie się w dniu 23 września 2019 r. Obiekt powinien znajdować się
maksymalnie w promieniu 50 km od miejscowości Warszawy, w granicach województwa
mazowieckiego. Dojazd do obiektu powinien odbywać się drogą asfaltową. Obiekt musi
posiadać decyzję o kategoryzacji wydaną przez Marszałka Województwa Mazowieckiego
i spełniać wymogi dla kategorii 3*.
Zamówienie będzie obejmować w szczególności:
1. Obiad trzydaniowy (zupa, drugie danie, deser, woda i soki oraz kawa i herbata do wyboru)
dla 250 osób;
2. Całodniowy serwis kawowy (kawa, herbata, mleczko, cytryna, woda mineralna, soki
owocowe, kruche ciasteczka) dla 250 osób;
3. Wynajem sali konferencyjnej wraz z obsługą dla 250 osób, wyposażonej w dwa ekrany i
dwa rzutniki – kompatybilne z jednym komputerem przy stole prezydialnym, dwa
mikrofony, nagłośnienie, ustawienie siedzeń – teatralne. Powinna być to jedna sala
(dopuszcza się sale z systemem ścian przesuwnych), klimatyzowana z dostępem do
światła dziennego;
4. Bezpłatne zapewnienie miejsc parkingowych dla gości;
5. Bezpłatne zapewnienie stołów pokrytych suknem i krzeseł z przeznaczeniem na miejsce
rejestracji uczestników.
Wycenę należy sporządzić zgodnie z tabelą stanowiącą załącznik do szczegółowego opisu
przedmiotu zamówienia.
W przypadku mniejszej liczby uczestników Kongresu niż określona w załączniku do
szczegółowego przedmiotu zamówienia, ostateczna wartość wynagrodzenia za przedmiot
zamówienia zostanie ustalona na podstawie iloczynu rzeczywistej liczby uczestników
i stawki wskazanej przez Wykonawcę za jednego uczestnika (obiad/serwis kawowy) oraz
kosztu stałego tj. wynajęcia sali konferencyjnej, jednakże nie mniej niż zostanie to określone
na 7 dni przed wykonaniem przedmiotu zamówienia.
Załącznik do szczegółowego przedmiotu zamówienia – oferta cenowa
L.p.

usługa

cena

Ilość

jednostkowa

cena brutto razem
(zł)

brutto (zł)
1

obiad trzydaniowy

250 osób

2

serwis kawowy

250 osób

3

wynajem sali konferencyjnej dla

1 sala

250 osób wraz z obsługą
4

Suma ogółem

1

