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Załącznik A do SIWZ 

 
 
Przedmiot zamówienia: wyłonienie wykonawcy w zakresie zorganizowania dwudniowego 
spotkania informacyjno-doradczego pn. „Internet dla Mazowsza – sieci szerokopasmowe i 
nowoczesne usługi dla obywateli” w ramach Projektu „System Informacyjny o infrastrukturze 
szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa”, współfinansowanego przez Unię 
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny 
Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013; Oś priorytetowa 7. Społeczeństwo informacyjne – 
budowa elektronicznej administracji 
 
 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
I.  
Przedmiotem zamówienia jest organizacja dwudniowego spotkania informacyjno-doradczego 
obejmującego wynajęcie sali konferencyjnej z cateringiem na 170 osób, zapewnienie noclegu dla 130 
osób w pokojach dwuosobowych oraz organizację uroczystej kolacji dla 170 osób, 
II. 
Realizacja usługi skierowana jest do jednego z ośrodków konferencyjno-szkoleniowych (hoteli) 
świadczącego kompleksowe usługi konferencyjne na terenie miasta Warszawa.  
Data i miejsce konferencji: 15-16 kwietnia 2010 r Warszawa.  
 
III. 
Zakres dostaw objętych zamówieniem: 
 
Zadanie 1 - wynajęcie sali konferencyjnej z cateringiem oraz powierzchni wystawowej 
 
Sala konferencyjna na 170 osób: 

• układ krzeseł kinowy; 

• wyposażenie sal: ekran, nagłośnienie sali, klimatyzacja. 
 
Hall przejściowy na stoiska wystawowe: 

• powierzchnia min 80 m2, w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca na przerwę kawową. 
 
Przerwa kawowa (cztery przerwy kawowe) obejmująca 

• kawę, herbatę, wodę mineralną, soki owocowe – 3 rodzaje, 

• cukier, śmietankę do kawy  

• ciasteczka kruche różnorodne. 
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Obiad(tj.: zupa, drugie danie, dodatki skrobiowe, surówki, kawa, herbata, soki, woda mineralna) w 
sali restauracyjnej w tym pierwsze danie (zupa) serwowana w wazach na stoły, drugie danie 
serwowane w postaci gotowych porcji bezpośrednio na stoły, o wadze minimalnej  wg 
przykładowego składu zestawu: 

• zupa  350 g  -  400 g 
- zupa pomidorowa z kluskami          -  170 porcji 

• drugie danie –drobiowe  (bez sosów) 120 g 
- kotlet de volaille                        -   120 porcji 

 

• drugie danie mięsne (w sosie)    - 120/80 g 
  - pieczeń wołowa w sosie                  -    30 porcji        

• drugie danie – ryba – 150 g 
   - filet z mintaja panierowany           -    20 porcji 

• dodatki skrobiowe - do drugiego dania -  200 g 
- ziemniaki zapiekane                       - 150 porcji 
- kasza jęczmienna                   - 20 porcji 

• surówki – 150 g 
- jarzyna gotowana                          -  30 porcji 
- bukiet  sałatek                    -  140 porcji   
 

• kawa, herbata, soki - 3 rodzaje, woda mineralna  gazowana i niegazowana -  dla 170 osób. 
 
Zadanie 2 - zapewnienie noclegu dla 130 osób 
 

• pokoje dwuosobowe z łazienką, 
• śniadanie w cenie noclegu, 

• miejsce noclegu powinno znajdować się bezpośrednio w tym samym budynku co sale 
konferencyjne oraz restauracyjne; 

 
Zadanie 3 - zorganizowanie uroczystej kolacji dla 170 osób w jednym pomieszczeniu 
restauracyjnym w postaci bufetu obejmującego ciepłe i zimne dania według  przykładowego 
menu 

 
1) Sałatka grecka ziołowa z serem feta i świeżą bazylią 
2) Sałatka jarzynowa – podana z szynką w galarecie. 
3) Sałatka z kukurydzy, tuńczyka w sosie rzymskim 
4) Sałatka z wędzonego kurczaka z makaronem sojowym 
5) Śledzie w trzech rodzajach 
6) Deski z pieczonymi mięsami, wędlinami 
7) Domowy pasztet 
8) Deski z serami 
9) Pieczywo bankietowe 
10) Patery z owocami  
11) Sosy 

 
Dania gorące : 

1) Roladki rybne z w sosie cytrynowo - koperkowym 
2) Eskalopki wieprzowe podane z sosem pieczarkowym 
3) Pierogi z mięsem 
4) Domowy bigos 
5) Makron farfale ze szpinakiem 

Dodatki: 
1) Ziemniaki zasmażane z bazylią 
2) Mieszanka warzyw 
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Deser : 
Ciasta domowe w kilku rodzajach.  
 
Napoje : 

  
1) soki  
2) Kawa lub herbata  

 
Pomieszczenie restauracyjne powinno znajdować się bezpośrednio w tym samym budynku co sale 
konferencyjne . 
 
Wykonawca pozostawi do dyspozycji Zamawiającego, wewnętrzny zamknięty parking.  
Ponadto miejsce organizacji spotkania musi znajdować się w promieniu do 1 km od Dworca 
Kolejowego (WKD, SKM, PKP) w Warszawie. 
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu najpóźniej w terminie 3 dni po podpisaniu umowy: 

1. potwierdzenie posiadania lub rezerwacji pomieszczeń niezbędnych do przeprowadzenia 
konferencji, 

2. trzy propozycje zestawów obiadowych oraz dwie propozycje zestawów na kolację, z 
których jeden będzie podlegał zatwierdzeniu przez Zamawiającego.  
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