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SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

Wymagania dot. obiektu: 
 
 
Restauracja lub sala restauracyjna mogąca pomieścić do 200 osób położona w województwie 
pomorskim, w starej, zabytkowej części miasta Gdańsk, nad brzegiem Motławy, nie dalej niż 1000 m (12 
min drogi pieszo) od fontanny Neptuna na Długim Targu. Odległość będzie weryfikowana przez 
Zamawiającego na podstawie wskazań serwisu internetowego „Mapy Google”. Pod uwagę brana będzie 
najkrótsza trasa do pokonania pieszo, wskazana przez powyższy serwis.  
 
Kod CPV: 55300000-3 – usługi restauracyjne i podawania posiłków. 
 
1. Kolacja serwowana, zasiadana, odbywająca się w jednym obiekcie, w obrębie maksymalnie dwóch 

sąsiednich poziomów: 
 

a) termin kolacji: 14 lipca 2020 r.,  
b) minimalna przewidywana liczba osób - 90, 
c) maksymalna przewidywana liczba osób – 200, 
d) czas trwania kolacji od godz. ok. 19.00 do 22:00,   
e) menu z elementami tradycyjnej kuchni polskiej:  

 zupa - dwa rodzaje do wyboru (np. Żurek, w ilości ok 250 - 300 ml na osobę), 

 3 dania główne do wyboru w tym: 2 mięsne i 1 potrawa wegetariańska (porcje mięsa/ryby w ilości 
150 g na osobę + dodatki: ziemniaki /ryż /frytki /kasza /makaron /kopytka/ itp.;) w ilości 200 g na 
osobę; 

 dwa rodzaje surówek (surówka i warzywa świeże, ewentualnie gotowane na parze) w ilości 200 g 
na osobę; 

f) napoje: woda gazowana/niegazowana, kawa i herbata (bez ograniczeń) 
g) restauracja/sala restauracyjna z obsługą na 200 osób w języku angielskim,  
h) dokładna liczba osób, które wezmą udział w kolacji, zostanie podana na 14 dni przed terminem 

usługi; 
i) Wykonawca po podpisaniu umowy, a przed wykonaniem usługi przedstawi propozycje menu do 

akceptacji przez Zamawiającego w ustalonej cenie. 

 

2. Usługi dodatkowe – seminarium prowadzone w j. angielskim dot. browarnictwa wraz z degustacją 
gdańskiego piwa (ważonego w mieście Gdańsk) i zwiedzaniem browarni, w odległości nie większej, 
niż 500 m od miejsca serwowania kolacji,  w dniu 14.07.2020 w godzinach 21:00 - 23:00 (do 
uzgodnienia z Wykonawcą). 
 

 

 
 


