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Firma Docent Catering
Mariusz Biernacki i Marek Bytowski
Krak6w

InformaQa dot. realizacji zadania: wy2ywienie dla uczestnik6w B. Mistzostw Europy dla Os6b po

Transplantacji i Dializowanych, w dniach od 15 do 23 sierpnia 2Ot4 r. w Krakowie.

Potwierdzamy,2e firma Docent Catering sp6lka cywilna Mariusz Biernacki i Marek Bytowski

byla wylqcznym operatorem cateringowym obslugujqrym 8 Mistzostwa Europy Os6b po

Transplantacji i Os6b Dializowanych w dniach 13- z4Vlll2014 (faktyczny czas pracy).

Zadaniem firmy bylo codzienne wyzywienie 500 uczestnik6w Mistrzostw i obslugi. Firma senryowala

3 posilki dziennie w formie Sniadari, pakiet6w suchych prowiant6w (zamiennie z lunch'ami) oraz

obiadokolacji.
Obsluga zorganizowana byla w formie szwedzkich stol6w z senruisem kelnerskim.

W pienruszym dniu Misttzostw Firma Docent Catering zorganizowala uroczysty bankiet powitalny,

gdzie opr6cz cieplych potraw i zakqsek, sen /owano r6wniez alkohole (wino i piwo). Zaproszonymi
go56mi byli m.in. najwazniejsi czlonkowie Europejskiej Federacji Spoftu dla Os6b po Transplantacji

i Dializowanych. AfiSd i inni zaproszeni go5cie.

Zlecenie obejmowalo r6wniez instalacje specjalnie wybudowanej bankietowej hali

namiotowej o powiezchni 1000 metr6w kwadratowych.
Dodatkowo Firma Docent Catering zadbala w specjalny wystr6j wnqtrza hali, z dekoracjami w stylu

staropolskim (drewniany w6z konny, snopy siana itp.) Calo56 wyglqdala bardzo atrakcyjnie

w ocenie migdzynarodowych ekip z 22kraj6w.
Dodatkowq trudno5ciq realizacji zam6wienia byla szczeg6lna ostrozno6d przy

przygotowywaniu posilk6w, poniewa2 zawodnicy po przeszczepieniu majq obni2onq odpornoSd

organizmu o 50 o/o poprzez zalryane leki immunosupresyjne. Dodai tez nale2y, 2e Firma Docent

Catering codziennie przygotowywala dania dla os6b bgdqcych na specjalistycznych dietach

(bezglutenowq, bez laktozy itp.)

Firma Docent Catering zainstalowala tak2e specjalny system kontroli wej5i, opafty na

czytnikach kaft magnetycznych, w kt6re wyposa2ono wszystkich uczestnik6w Mistaostw. Dziqki

systemowi sprawdzanie uprawnieri do posilk6w pzebiegalo niezawodnie i szybko.

Firma Docent Catering wywiqzala siq ze swojego zadania bardzo dobrze. Posilki byly bardzo

smaczne, estetycznie podane i zawsze na czas. Ilo56 pracownik6w obslugujqcych byla calkowicie

wystarczajqca i co waine z umiejqtno6ciq poslugiwania sie jqzykiem angielskim. Nale2y podkreSli6,

2e r6wnocze$nie z obslugq w hali namiotowej firma obslugiwala w budynku obok grupq

wolontariuszy i sqdzi6w spoftowych'

polecamy Firmq Docent Catering Pan6w Mariusza Biernackiego i Marka Bytowskiego jako

godnq zaufania, elastycznq w dzialaniu i potrafiqcq sprostad wielu niestandardowym oczekiwaniom'

hezes ZarzqduPSST
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