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OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA 

 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych w formie koktajlowo-bufetowej  

w związku z organizacją XVIII Koncertu Noworocznego, który odbędzie się 1 stycznia 2023 r.,  

w Filharmonii Narodowej w Warszawie, ul. Jasna 5. W ramach usługi cateringowej powinien być 

zapewniony poczęstunek dla zaproszonych gości Mazowieckiego Teatru Muzycznego, który będzie miał 

miejsce podczas bankietu po koncercie (ok. godz. 20:40). W ramach poczęstunku Wykonawca powinien 

zapewnić: lampkę Prosecco dla wszystkich gości w trakcie antraktu (na foyer) oraz dodatkowy 

poczęstunek dla artystów w garderobach, wg poniższego zapotrzebowania: 

GARDEROBY: 

a) małe kanapki – dekorowane (mieszane) dla 9 osób – od godziny 12:30 (4 różne pomieszczenia) 

b) świeże owoce  

ANTRAKT (foyer): 

a) 700 kieliszków Prosecco 

b) 300 kieliszków Prosecco bezalkoholowego 

BANKIET (na 200 osób/ Sala Balowa): 

a) zimne przekąski (min. 8 rodzajów do wyboru)  

b) ciepłe przekąski (min. 8 rodzajów do wyboru) 

c) desery typu fingerfoods (4 rodzaje) 

d) kawa, herbata, woda, soki 

e) wino czerwone/białe (2 lampki / 1 os.) 

HARMONOGRAM  WYDARZENIA: 

18:00-18:50 - I cz. koncertu 

18:50-19:10 - Przerwa (podanie wina musującego we foyer na 2 piętrach) 

19:10-20:30 - II cz. koncertu 

20:30 (gotowość)/ 20:40 - start bankietu - Sala Balowa. 

 

W ramach usługi Wykonawca zobowiązany będzie do: 

a) przygotowania i dostarczenia poczęstunku do miejsca świadczenia usługi,  

b) zapewnienia sprzętu bufetowego z zastawą (stoły pod catering oraz stoliki koktajlowe), 

c) przygotowania stolików, 
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d) zapewnienia obsługi kelnerskiej w trakcie wydarzenia, 

e) demontażu sprzętu oraz posprzątania po zakończeniu wydarzenia. 

f) realizacji usługi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa normami technicznymi  

i technologicznymi z poszanowaniem praw innych osób wedle swojej wiedzy i umiejętności 

wynikającej z profesjonalnego charakteru świadczonych przez siebie usług. 

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, spełniający następujące warunki (kryteria 

dostępu) w zakresie:  

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, w szczególności:  

spełnia wymogi przewidziane w  przepisach Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności  

i żywienia (tekst jednolity Dz.U 2022 r. poz.2132 ) m.in posiada ważną decyzję właściwego 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego zatwierdzającą zakład, jako spełniający 

wymagania do prowadzenia działalności gastronomicznej.  

b) Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia, 

które zostały opisane w zaproszeniu do składania ofert.  

 

Termin wykonania zamówienia: 1 stycznia 2023 roku. 
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