Oświadczenie - załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 4/2019

1. Oświadczam, że:
● zapewnię następujący catering dnia 23.05.2019 r.
- serwis kawowy - przez cały dzień (godz. 10:30 - 19:00)
- obiad (ok. godz. 14:30 - 15:30)
- kolację (ok. godz. 17:30 - 19:00)
● zapewnię następujący catering dnia 08.09.2018 r.
- serwis kawowy - przez cały dzień (godz. 9:30 - 15:00)
- obiad (ok. godz. 12:30 - 13:30)
● Serwis kawowy: serwowany w formie bufetu, w ilości adekwatnej dla 80 osób
(23.05.2019) i 120 osób (24.05.2019), uzupełniany na bieżąco w trakcie trwania
szkolenia, obejmujący: napoje ciepłe (kawa parzona w termosach, herbata czarna,
zielona, owocowa), napoje zimne (woda gazowana i niegazowana, min. 2 rodzaje
soków owocowych), min. 2 rodzaje świeżych owoców, min. 2 rodzaje ciastek kruchych
i/lub wypieków, cukier, cytryna, śmietanka do kawy.
● Obiad: serwowany w formie bufetu w ilości adekwatnej dla dla 80 osób (23.05.2019) i
120 osób (24.05.2019), uwzględniający potrawy mięsne i wegetariańskie, obejmujący:
dania ciepłe (min. 1 zupa, min. 1 danie główne, min. 2 rodzaje dodatków np. ryż,
ziemniaki, kasza, warzywa), min. 1 sałatka, min. 1 rodzaje deseru (np. ciasta, owoce,
lody).
● Kolacja: serwowana w formie bufetu w ilości adekwatnej dla 80 osób (23.05.2019),
uwzględniająca potrawy mięsne i wegetariańskie, obejmujący: m.in. pieczywo, dodatki
do pieczywa (do wyboru) np. humusy, wędlina, warzywa, sery. Napoje ciepłe (kawa z
ekspresu ciśnieniowego lub przelewowego, herbata czarna, zielona, owocowa), napoje
zimne (woda gazowana i niegazowana, min. 2 rodzaje soków owocowych), cukier,
cytryna, śmietanka do kawy.
● Przygotuję i prześlę szczegółowego menu min. 7 dni kalendarzowych przed
rozpoczęciem świadczenia usługi.
● Zapewnię estetyczne obrusy oraz stoliki koktajlowe na czas posiłku; zapewnię
naczynia, talerze i sztućce. Dopuszcza się serwowanie potraw w nakryciach
biodegradowalnych oraz napojów w naczyniach jednorazowych.
● Odpowiadam za estetyczny sposób serwowania posiłków, bieżące uzupełnianie dań i
napoi oraz regularne sprzątanie miejsc, w których są serwowane.
● Zapewnię min. 3 osobową obsługę.

Data i podpis osoby upoważnionej

………………………………………….

