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Załącznik nr 2 

DPR-III-4-1.434.1.19.2017 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

/ FORMULARZ CENOWY 

 

TERMIN REALIZACJI  Wrzesień 2017 r. – Styczeń 2018 r.  

MIEJSCE ŚWIADCZENIA USŁUGI  Poznań, al. Niepodległości 34 lub al. Niepodległości 18 
(siedziba UMWW) 

Ilość osób  1200 osób (maksymalnie 25 spotkań, przy założeniu, że 
minimalna liczba osób na jednym spotkaniu wynosi 15 
osób) 

 

 

Wymagane menu: 

 

I Zimne przek ąski   

� kanapki dekoracyjne z jasnego i ciemnego pieczywa (nie 
tostowego) w stosunku 1:1: 
- 50% kanapek z dodatkami bezmięsnymi: z serem 
pleśniowym, serem żółtym, twarożkiem, hummusem itp., 
- 50% kanapek z dodatkami mięsnymi/rybnymi: szynką, 
łososiem, salami itp., 
- wszystkie kanapki z masłem, 
- do dekoracji serek śmietankowy zamiast majonezu, 
- min. 2 dodatki warzywne/owocowe do każdej kanapki: 
pomidor, ogórek, papryka, rzodkiewka, oliwki, sałata, kiełki, 
żurawina, winogrono itp. 

2400 szt. x 150 g 
(2 kanapki na osobę) 

 

� ciastka wytrawne: ciastko francuskie z oliwkami i suszonymi 
pomidorami, ciastko francuskie ze szpinakiem i serem feta, 
pasztecik grzybowy, pizzerinka, kapuśniaczek itp. 

1200 porcji x 120 g 

III Bufet deserowy   

� owoce: jabłka, banany, gruszki, winogrona, brzoskwinie, 
mandarynki itp. 

240 kg (200 g na 
osobę) 

� drożdżówki: z kruszonką, z makiem, z owocem, z serem, z 
budyniem itp. 

1200 porcji x 120 g 
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V Napoje gor ące  

� kawa rozpuszczalna 2400 porcji x 150 ml 

� herbata 2400 porcji x 150 ml 

� mleko min. 2% do kawy 1200 porcji x 50 ml 

� cukier biały i trzcinowy (w stosunku 1:1) 1200 porcji x 5gr 

VI Napoje zimne   

� woda mineralna niegazowana 1200 butelek x 500 ml 

Dodatkowe wymagania  

� Przygotowanie i dostarczenie potraw 
� Stoły nakryte obrusami oraz serwetki 
� Wyposażenie w niezbędny sprzęt, zastawę porcelanową/ ceramiczną i szkło  
� Sztućce platerowe 
� Obsługa kelnerska (bieżąca wymiana naczyń i uzupełnianie potraw/napojów) 
� Stoły cateringowe i okrągłe stoliki koktajlowe 
� Odbiór sprzętu i naczyń oraz uprzątnięcie sali po zakończonym wydarzeniu 

Uwaga  

Wszystkie spotkania odbędą się w siedzibie UMWW przy al. Niepodległości 34 lub 

 al. Niepodległości 18 w Poznaniu 

 

Wartość zestawu brutto /zł/ :…………………………………………………….zł 

w tym: 

cena zestawu brutto (w zł) w przeliczeniu na 1 osob ę:………………..…… zł 

 

 

 

 

 

............................................... 

         (miejscowość, data) 

 

............................................... 

(pieczęć i podpis osoby/osób uprawnionej/-ych lub 
upoważnionej przez wykonawcę) 

 


