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Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na

,,Swiadczenie ustug cateńngowych w l i ll dniu konferencji organizowanej w
ramach mikroprojektu pt. ,,Mode[ motywowania osób z zaburzeniami
psychicznymi do podjęcia aktywności spotecznej i zawodowej''''.

W związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym do Miejskiego ośrodka
Pomocy Spotecznej w Gdańsku wptynęty pytania dotyczące zapisów specyfikacji istotnych
warunków zamówienia. Dziatając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r.. Prawo zamówień publicznych ponizej przedstawiamy treść pytań i odpowiedzi:

Pytanie 1:

Kanapki bankietowe na biatym i ciemnym pieczywie 40 g? Zjakiego pieczywa bankietowego
wynika ta gramatura przecież to jest lz bułki.

odpowiedź:

Waga określona w przedmiocie zamówienia odnosi się do jednej catej kanapki
bankietowej, na którą sktada się zarówno pieczywo jak i wktad. Proporcje poszczególnych
komponentów (pieczywa oraz wktadu) w kanapce powinny zostać dobrane w taki sposób,
aby jedna kanapka ważyta nie więcej niz 40 g.

Pytanie 2:

świeże owoce dta 30 osób

odpowiedź:

Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia określit rodzaj i itość świeżych owoców.
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Pytanie 3:

Pomarańcze i mandarynki we wrześniu są nie do zjedzenia, może zaproponować owoce
sezonowe np. jak nektarynki

odpowiedź:

Zamawiający przychyta się możliwości zastąrienia w menu - świeże owoce podawane na
paterach - pomarańczy i mandarynek na śliwki _ 1,5 kg i nektarynki _ 2kg (owoc powinien
być wietkości mandarynki).

Pytanie 4:

Przekąski koktailowe

odpowiedŹ:

opis przedmiotu zamówienia:w tym zakresie zostat doprecyzowany w Zatączniku nr 2 _

Szczegótowy zakres cateringu.

Pytanie 5:

Bardzo proszę o udostępnienie mi receptury ponieważ nie pracujemy w tych czasach
na zasadzie państwowych norm' lecz na własnych recepturach.

odpowiedź:

Zamawiający przychyla się do możliwości wykorzystania przez Wykonawcę wtasnych
receptur przy sporządzaniu określonych w zamówieniu przekąsek koktajlowych.
Zamawiającemu zateĄ na tym aby przedmiot zamówienie zostat zrealizowany zgodnie z
przyjętymi standardami. Zamawiający nie będzie ingerowat w sposób wykonania oraz
dobór proporcji poszczególnych komponentów.

Pytanie 6:

Kazda firma ma swoje tajemnice przyrządzania potraw. W państwa wykazie nie ma
podanej gramatury jak mam skalkulować potrawę ewidentnie z innej firmy?

odpowiedź:

Zamawiający okreśtit w przedmiocie zamówienia gramaturę większych dań, przy daniach
mniejszych wskazano liczbę sztuk. W przypadkach, w których nie określono liczby sztuk
należy odnieść się do planowanej itości osób uczestniczących w konferencji.

Pytanie 7:

Czy babeczki z tososia wędzonego to nie powinno być babeczki nadziewane tososiem
wędzonym.
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odpowiedź:

Babeczka, która jest przedmiotem zamówienia nie oznacza przekąski w postaci ciasta
nadziewanego tososiem, ale tososia uformowanego w formę babeczki.

Pytanie 8:

Ruloniki ze schabu z chrzanowym - receptura?

odpowiedź:

Zamawiający okreśtit przedmiot zamówienia wskazując gtówne komponenty. Zamawiający
dopuszcza możtiwość postużenia się przez Wykonawcę wtasną recepturą w tym zakresie.

Pytanie 9:

Deser receptura ciasta czekoladowego - receptura

odpowiedź:

Zamawiający okreśtit przedmiot zamówienia wskazując gtówne komponenty. Zamawiający
dopuszcza mozliwośc postużenia się przez Wykonawcę wtasną recepturą w tym zakresie,
która da pożądany efekt.

Treść odpowiedzi stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków
zamówienia i jest wiąząca dla wszystkich uczestników postepowania.

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy prosimy o niezwtoczne potwierdzenie
otrzymania treści niniejszego pisma poprzez przestanie na fax nr 58 520 - 70 - 01

podpisanej treści niniejszego pisma lub bieżącej strony wrazz następującąadnotacją:
,,otrzymano w dniu
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