
    
   
   

 

WPN.261.21.2019.ŁSi  
Załącznik Nr 1b do Ogłoszenia/Umowy 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części II 

 

1. Zamówienie pn. Organizacja spotkań na potrzeby projektu pn. Inwentaryzacja cennych siedlisk 

przyrodniczych kraju, gatunków występujących w ich obrębie oraz stworzenie Banku Danych 

o Zasobach Przyrodniczych – obszar Natura 2000 Pradolina Bzury-Neru PLH100006, 

obejmuje zapewnienie serwisu kawowego i obiadu oraz wynajęcie sali konferencyjnej wraz 

z obsługą dla zgłoszonej liczby uczestników spotkania w ramach projektu nr: POIS.02.04.00-00-

0191/16 pn.: Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków występujących 

w ich obrębie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych, w dniu 

29 października 2019 r., w godzinach 9:30 – 14:30. 

2. Szacowana liczba uczestników: 30 osób. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany liczby 

uczestników spotkania, przy czym zmiana nie może być większa niż 20% szacowanej liczby 

osób. 

3. Sala musi znajdować się w odległości do 15 km od punktu określonymi współrzędnymi 

5204’12.3” N, 19o11’41.9” E. Odległość liczona będzie w linii prostej za pomocą narzędzia 

dostępnego w serwisie Google Maps. 

4. Serwis kawowy w formie szwedzkiego stołu dla 30 osób, zgodnie z poniższym zakresem, 

w stałej dostępności w godzinach 9:30 – 14:30: 

- ekspres ciśnieniowy lub przelewowy do kawy lub kawa rozpuszczalna i mielona; 

- herbata czarna, zielona i owocowa;  

- świeże owoce; 

- sernik i ciasto z sezonowymi owocami; 

- mieszanka ciastek; 

- woda mineralna gazowana i niegazowana; 

- soki owocowe; 

- dodatki: cukier trzcinowy, cytryna, śmietanka lub mleko do kawy. 

5. Zamawiający wymaga przygotowania i podania obiadu w przedziale godzin 12:00 – 14:00, 

składającego się z ustalonego poniżej menu dla 30 osób, w tym wegetariańskiego dania 

głównego dla około 4 osób:  

- zupa wegetariańska cebulowa;  

- danie główne: 

• mięsne: pieczeń z szynki z sosem grzybowym, ziemniaki z wody lub opiekane 

i bukiet surówek;  

• wegetariańskie: kasza (pęczak lub gryczana niepalona) z grzybami leśnymi w sosie 

śmietanowym;  

- napoje: kompot oraz woda mineralna niegazowana z miętą i cytryną. 

6. Zamawiający przekaże Wykonawcy informację o liczbie: 

- uczestników spotkania do dnia 28 października 2019 r., w formie pisemnej za pomocą 

poczty elektronicznej; 

- zestawów obiadowych po rozpoczęciu spotkania. 

 

 


