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Dotvczv posteDowania o udzielenie zam6wienia publiczneqo prowadzoneqo
w trybie Drzetarqu nieo$aniczoneqo na ..usluqe caterinqowa na Dotrzeby
szkolerl. konfe.encii. warsztat6w. spotkaf i narad orqanizowanvch Drzez
CNBOP - PIB oraz pracordnik6w InsMutu,

W zwipku z pl4aniami do SIWZ na podstawie art. 38 ust. I i 2 ustawy
229.01-2004r. - Plawo Zam6wiei Publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 173, poz.
759 ze an.), wyjasniam co nastgpuje:

Pytanie I
Prosiny o podanie ilo5ci kawy tra osobodziei?
Odpowiedr:
Nie mniej niz 50 g w kazdym z wariant6w serwisu kawowego, 6niadan i kolacji
oraz uroczystego obiadu.

Pytanie :
Prosiny o podanie ilosci herbaty na osobodziei?
Odpowiedi:
Nie mniej ni2 4 saszetki w kazdym z wariant6w serwisu kawowego, Sniadaf
i kolacji omz czystego obiadu.

Pytanie :
Prosimy o podanie ilosci wody Eineralnej tra osobodziei?
OdpowiedZ:
W zal4caniku I do SIWZ, w punktach odpowiadaj4cych opisowi serwisu
kawowego (pkt. 1 i2) zrrowiaj4cy wskazal, ie woda mineralna ma byd podana
w dzbankach o pojemno3ci nie mniejszej niz 1000 ml. T,akJadarrl.y, 2e Srednia
ilo56 wody na osobodzief to lL. IIoS6 dotyczy kazdego z wadant6w serwisu
kawowego oraz uroczystego obiadu. Woda musi byd uzupelniana na biez4co.

Pyaani€ |
Prosimy o podanie iloici sok6w na osobodziei?
Odpowiedil
W zal4czniku 1 do SIWZ, w punktach odpowiadaj4cycb opisowi s su
kawowego (pkt. I i 2) zamawiaj4cy wskazal, Ze soki maj4 byd podane
w dzbankach o pojemno3ci nie nniejszej ni2 1000 ml, ZakJadury, Zr dnra
iloii soku na osobodzieri to 1L. IIoSC dotyczy kazdego z wariant6\, serwisu
kawowego o uroczystego obiadu. Soki musz4 by6 uzupelniane na biez4co.



Pytanie :
Prosimy o podanie ilo6ci owoc6w sezonowych tra osobodziei?
Odpowiedi:
Ilosi owoc6w na osobodzief uzaleznionajest od ich rcdzaju, kt6ry okresla

nawca uslugi w menu.

Pytanie :
Czy wsrystkie zdarzenia odblvajq sif w siedzibie w Jdzefowie?
OdpowiedZ:
Tak. Obiady, Sniadania i kolacje zgodnie z SIWZ maj4 zostai podane na
stol6wce CNBOP - PIB. W prz'?adku s sr5w kawowych zamawiaj4cy
wskaze salg lub pornieszczenie, w kt6rym ma zostai on ustawiony w siedzibie
zamawiaj qcego, w J6zefowie.

Pytanie :
Jaka jest przewidywana liczebnosd grup lub ilos6 spoakai?
OdpowiedZ:
Zam6wienie poza spotkaniami dotyczy rakZe szkole6, konferencji, sztat6w
i narad. Zamawiaj4cy okeSlil planowan4 iloSi os6b, jaka w trakcie
obowi4zJrvania umowy z wykonawc4 bgdzie korzystala z uslugi. W zaleznoscr
od rodzaju przedsiQwzigcia, Sredni4 ilo36, jak4 mozna przyjq6 to 20 os6b
w przypadku szkolei, 50 os6b w prz;padku konferencji, 15 w przypadku
warsztal6w, 10 w przypadku narad i 10 w przypadku spotkan.

Pytanie :
Ile zamawiaj4cy przewiduje spotkai sobotnio - niedzieltrych?
OdpowiedZ:
Zam6wienie poza spotkaniami dotyczy takze szkoleri, konferencji, sztat6w
i nand. Zamawiaj4cy przewiduje, 2e potzeba 6wiadczenia uslugi cateringowej
bgdzie dotyczyla 4 sob6t i niedziel w czasie obowiqzywania umowy.


