
Sąd Rejonowy 
dla Warszawy Pragi-Południe 

w Warszawie

D y r -48-8/2015 r. Warszawa, dnia 26.01.2015 r.

Firmy Cateringowe

Dyrektor Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi -  Południe w Warszawie 

informuje, że zamierza na podstawie złożonych ofert wyłonić dostawcę na 

sprzedaż zestawów śniadaniowych w ramach ruchomego punktu sprzedaży w dni 

robocze od godziny 9.00 do 13.00 na terenie gmachu przy ul. Terespolskiej 15A 

w Warszawie w którym siedziby ma Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi -  

Południe i Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi -  Północ w Warszawie.

1. Zestawy śniadaniowe powinny składać się z następującego asortymentu:

1) Kanapki typu domowego (z bogatym wypełnieniem i ciekawą kompozycją 

smaków);

2) Sałatki typu domowego (zróżnicowane);

3) Zestawy lanczowe (np. makaron, pierogi, naleśniki itp.);

4) Zimne napoje (wyłącznie butelkowane, puszkowane, bezalkoholowe).

2. Sprzedaż zestawów śniadaniowych będzie odbywała się z uwzględnieniem 

poniższych wymagań:

1) Sprzedaż zestawów śniadaniowych wykonywana będzie na terenie obiektu w 

godz. 9: 00 -  12: 00 z ruchomego stoiska sprzedaży;

2) Sprzedaż zestawów śniadaniowych odbywać się będzie wyłącznie w 

miejscach wskazanych przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi -  Południe w 

Warszawie;
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3) Stoisko sprzedaży musi być wyposażone w kasę fiskalną;

4) Oferowane do sprzedaży produkty muszą być przygotowane i dostarczone w 

sposób estetyczny, z zachowaniem przepisów sanitarno-epidemiologicznych 

(transport, przechowywanie, sprzedaż);

5) Osoba dokonująca sprzedaży zestawów śniadaniowych musi posiadać 

aktualny wpis do pracowniczej książeczki zdrowia dot. badań sanitarno- 

epidemiologicznych;

6) Sporządzanie oraz przewóz gotowych dań jednostkowym środkiem transportu 

muszą spełniać wymogi Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

3. Wyboru oferty dokona komisja złożona z pracowników Sądu Rejonowego dla

Warszawy Pragi -  Południe w Warszawie i Sądu Rejonowego dla Warszawy

Pragi -  Północ w Warszawie.

Propozycje firm w podanym zakresie wraz z cenami oferowanych 

produktów proszę złożyć do pok. 752 lub przesłać mailem na adres 

gosp srppd@warszawapraqa.so.qov.pl w terminie do 06.02.2015 r.

Szczegółowych informacji udziela Pan Piotr Wasylczuk Kierownik Oddziału 

Gospodarczego pod numerem telefonu (22) 509-16-30. i
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