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Załącznik Nr 1 

 

 Zestawienie orientacyjne zapotrzebowania na  mrożonki 

Domu Pomocy Społecznej w Karwodrzy, Karwodrza 116, 33-170 Tuchów 

 

 

Grupa kodu numerycznego Wspólnego Słownika Zamówień  CPV: 15300000-1 Owoce, 

warzywa i podobne produkty , 15229000-9 Mrożone produkty rybne , 15112000-6 Drób 

 

Wszystkie ceny i wartości w ofercie (wyrażone w PLN) należy podać z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku.  

 

 

Lp Nazwa towaru Orientacyjna 

ilość i 

jednostki 

miary(szt/kg) 

Cena 

jednostkowa 

BRUTTO 

(1 szt./kg) 

 

Producent/ 

Marka 

-1- -2- -3- -4- -6- 

1 Kurczak ćwiartka 

mrożony 

100 kg   

2 Kurczak filet mrożony 80 kg   

3 Porcja z miruny – 

kostka  

40 kg   

4 Włoszczyzna 3 

składnikowa  2,5 kg  

100 kg   

  RAZEM  ------------- 

 

Warunki obowiązujące Wykonawcę 

 

1. Wykonawca     składając    ofertę   deklaruje   utrzymanie  cen  jednostkowych    produktów  

w okresie od 1.07.2021 do 31.12.2021 roku. 

2. Wykonawca  będzie dostarczał artykuły spożywcze tj.  mrożonki - pierwszej klasy jakości, 

świeże, odpowiadające normom jakościowym właściwym dla danego rodzaju produktów, 

które obowiązują na terenie Polski, o aktualnych terminach przydatności do spożycia. 

Opakowania dostarczanych przez Wykonawcę artykułów spożywczych muszą być 

oznakowane widoczną datą terminu przydatności do spożycia. 

3. Mrożonki powinny być pakowane w czyste opakowania jednostkowe przeznaczone do 

kontaktu z żywnością chroniące zawartość przed uszkodzeniem. Mrożonki powinny być 

suche, bez obecności szkodników oraz uszkodzeń przez nich wyrządzonych, bez śladów 

pleśni. Nie dopuszczalne są produkty uszkodzone, połamane, a także zniszczone lub otwarte 

opakowania albo hermetycznie nieszczelne. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania  mrożonek do magazynu  Zamawiającego 

własnym transportem na własny koszt i ryzyko, przy zachowaniu odpowiednich reżimów 

sanitarnych wymaganych dla przewozu żywności zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 

r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jednolity Dz. U. 2020r. poz. 2021) 

oraz innymi aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie przedmiotu zamówienia. 

Koszt dostarczenia musi być wliczony w oferowane ceny jednostkowe artykułów 

spożywczych, Wykonawcy nie przysługuje odrębne wynagrodzenie z tytułu dostarczenia 
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produktów. 

Zamawiający  wymaga, aby Wykonawca dostarczający zamówiony towar pomagał przy jego 

rozładunku w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz był obecny podczas 

sprawdzenia zgodności towaru z zamówieniem. 

5. Dostawa dwa razy w miesiącu od poniedziałku do piątku w godzinach dopołudniowych. 

6. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany ilości poszczególnego asortymentu.  

Ilości  podane  w  zapotrzebowaniu  są  ilościami  orientacyjnymi  jakie   Zamawiający   może 

ale nie musi zakupić. 

7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

8. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.06.2021 roku o godzinie 12.15. 

9. Z  firmą,    która     złoży    najkorzystniejszą    ofertę  cenową  zostanie  podpisana  umowa  

o współpracy.  

 

 

 


