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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Przedmiotem zamówienia jest organizacja strefy gotowania oraz organizacja pokazów kulinarnych 

podczas Małopolskiego Festiwalu Smaku 2021 w dniu 3-4 września 2021 roku w Krynicy-Zdroju. 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia udziału osób, które aktywnie zaangażują się 

w realizację wydarzenia i będą jego wizytówką: 

 

- renomowanego kucharza w charakterze Ambasadora/Eksperta Małopolskiego Festiwalu Smaku 

posiadającego wiedzę z zakresu tożsamości i specyfiki małopolskiej kuchni, w tym 

charakterystycznych potraw, ich historii, tradycji, smaku, doskonale znającego małopolskie 

produkty regionalne i tradycyjne w celu przeprowadzania pokazów gotowania dla publiczności 

nawiązujących tematycznie do małopolskiej kuchni, małopolskich produktów regionalnych 

i tradycyjnych do prowadzenia pokazów gotowania, osoba posiadająca aktualne książeczki badań 

do celów sanitarno-epidemiologicznych oraz orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań do 

wykonywanie pracy w kontakcie z żywnością 

 

- kucharza z doświadczeniem szefa kuchni posiadającego wiedzę z zakresu tożsamości i specyfiki 

małopolskiej kuchni, w tym charakterystycznych małopolskich potraw, ich historii, tradycji, smaku, 

posiadającego wiedzę z zakresu tematyki małopolskich produktów regionalnych i tradycyjnych 

w celu asystowania podczas pokazów gotowania dla publiczności, osoba posiadająca aktualne 

książeczki badań do celów sanitarno-epidemiologicznych oraz orzeczenie lekarskie o braku 

przeciwskazań do wykonywanie pracy w kontakcie z żywnością. 

 

2. Strefa gotowania 

a) Strefa Gotowania (Kuchnia) stanowić będzie centralny, najważniejszy punkt imprezy. Strefę 

pokazów kulinarnych prowadzonych przez Kucharza-Ambasadora, przedstawicielki Kół 

Gospodyń Wiejskich. Strefa musi być usytuowana w centralnym punkcie imprezy, musi być 

łatwo dostępna i widoczna dla odwiedzających. Strefa musi być zaprojektowana specjalnie 

pod Małopolski Festiwal Smaku, musi nawiązywać do stylistyki pozostałych stref. Wszystkie 

konstrukcje w Strefie Gotowania muszą być: odpowiednio dopasowane wymiarowo tworząc 

jednolity zestaw, muszą być wypoziomowane a elementy użyte do poziomowania muszą być 

estetycznie zamaskowane. Wykonawca zapewni oświetlenie Strefy Gotowania tak, by można 

było z niej skorzystać także wieczorem. 

Strefa ma stanowić autorski projekt Wykonawcy, ma zostać specjalnie wykonana na potrzeby 

Małopolskiego Festiwalu Smaku. Projekt Strefy musi uzyskać akceptację Zamawiającego.  

 

b) Stanowisko do przeprowadzenia pokazów gotowania musi być zaprojektowane zgodnie 

z wymogami  kucharzy.  

Wyposażenie strefy: 

Wykonawca jest zobowiązany do wyposażenia strefy w niezbędne meble, sprzęt kuchenny 

uzgodniony z kucharzami, którzy realizować będą pokazy gotowania, a także wszelkie 

akcesoria niezbędne do funkcjonowania kuchni, w tym garnki, noże, blendery oraz 
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jednorazowe naczynia i sztućce do prowadzenia degustacji, ręczniki papierowe, środki 

czystości itd. w uzgodnieniu z kucharzami. 

 

c) Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania i przeprowadzenia aktywności  

w Strefie Gotowania: 

 Minimum 3 pokazy dziennie w wykonaniu Kucharza-Ambasadora 

 

d) Każdy pokaz gotowania będzie zakończony bezpłatną degustacją przygotowanej przez 

Kucharza-Ambasadora potrawy – razem 2400 porcji (po 400 na pokaz). Porcja degustacyjna 

to minimum 50g/150 ml. Zamawiający wymaga aby w ramach pokazów każdego dnia 

przygotowane było co najmniej jedno danie mięsne. 

e) Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do: 

● zapewnienia produktów do prowadzenia pokazów gotowania i degustacji podczas 

wydarzenia. Produkty muszą być regionalne, wysokiej jakości, winny pochodzić od 

lokalnych dostawców/producentów obecnych na Małopolskim Festiwalu Smaku lub 

innych producentów produktów regionalnych i tradycyjnych z Małopolski. Wykonawca 

jest zobowiązany do ustalenia listy potrzebnych produktów z Kucharzem-Ambasadorem, 

minimum 3 dni przed imprezą, zakupu i przygotowania produktów zgodnie 

z zamówieniem w dniu imprezy, 

● zapewnienia minimum jednej osoby w charakterze pomocy kuchennej dedykowanej 

obsłudze Strefy z doświadczeniem w pracy w kuchni (posiadającą aktualną książeczkę 

badań do celów sanitarno-epidemiologicznych oraz orzeczenie lekarskie o braku 

przeciwwskazań do wykonywania pracy w kontakcie z żywnością i częstym kontaktem 

z ludnością), 

● zapewnienia ciągłości pokazów kulinarnych w kuchni połączonych z bezpłatną degustacją 

dań dla publiczności w godzinach uzgodnionych z Zamawiającym, 

● opracowania menu i harmonogramu pokazów i poczęstunków serwowanych przez 

kuchnię (w uzgodnieniu z kucharzami zaangażowanymi w pokazy) i przedstawienie ich 

Zamawiającemu do akceptacji na min. 3 dni robocze przed wydarzeniem. (Wykonawca ma 

obowiązek uwzględnić uwagi Zamawiającego), 

f) Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia transportu, montażu oraz demontażu 

elementów niezbędnych do zorganizowania Strefy. 

 


