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Załącznik nr 1 do Zaroszenia do złożenia oferty  

 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) 

 

Usługa związana z zakupem artykułów spożywczych i napoi na potrzeby 
organizacji szkoleń dla beneficjentów RPO WP 2014-2020 

 

Przedmiot zamówienia:  

Usługa związana z zakupem artykułów spożywczych i napoi na potrzeby organizacji 
szkoleń dla beneficjentów RPO WP 2014-2020 

 

I. Zadania Wykonawcy: 

1) Wszystkie artykuły Wykonawca winien dostarczyć do siedziby Zamawiającego zgodnie 
z terminem zadeklarowanym w Formularzu ofertowym. 

2) Sposób transportu oraz opakowania artykułów muszą zapewniać zabezpieczenie 
przez uszkodzeniami. Za szkody powstałe w wyniku nienależytego opakowania 
oraz/lub transportu odpowiada Wykonawca. Poszczególne rodzaje artykułów zostaną 
dostarczone w odpowiednio opisanych opakowaniach zbiorczych – na każdym 
opakowaniu zbiorczym Wykonawca zaznaczy rodzaj artykułu oraz liczbę sztuk. 

3) Artykuły spożywcze muszą mieć termin przydatności do spożycia nie krótszy niż 
6 miesięcy od dnia dostawy. 

4) Wszystkie dostarczone produkty muszą być świeże, wysokiej jakości oraz spełniać 
wymogi sanitarno-epidemiologiczne i zasady systemu HACCP. 

 

II. Zobowiązania i terminy pośrednie: 

1) Usługa będzie świadczona w listopadzie 2015 r.  

2) Zapłata wynagrodzenia nastąpi jednorazowo za całość wykonanego zamówienia, 
na podstawie umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą. 
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III. Wykaz artykułów 

L.p. Nazwa produktu Ilość Szczegółowy opis produktu Wizualizacja produktu 

1 Kubki papierowe 
1000 szt.  

(2 x 500 szt. 

Pojemność - 250 ml 

Średnica -  80 mm 

Kolor – zielony, żółty, niebieski 

Papierowe kubki na napoje zimne i gorące muszą 
posiadać atest PZH i być przeznaczone do kontaktów 
z żywnością. 

Pakowane zbiorczo po 50 szt. 

 

2 
Łyżeczki 

jednorazowe, 
plastikowe 

1000 szt. 

Długość: 12-13 cm 

Kolor: biały 

Łyżeczki muszą posiadać atest PZH i być przeznaczone 
do kontaktów z żywnością 

Pakowane zbiorczo po 50 szt. 
 

3 
Półmisek 

styropianowy 
500 szt. 

Wymiary:  27cm x 21cm 

Kolor: biały 

Półmiski muszą posiadać atest PZH i być przeznaczone 
do kontaktów z żywnością 

Pakowane zbiorczo po 50 szt. 
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4 Serwetki 30 opakowań 

Wymiary odcinka: 38 x 38 cm 

Kolor: Biały 

Surowiec: Celuloza 

Ilość warstw: 2 

Składanie: 1/4 

Pakowane po 40 szt. 
 

5 
Kawa 

rozpuszczalna 
600 szt. 

Kawa rozpuszczalna w saszetkach 

Gramatura: 1 saszetka o wadze 2 g 

Pakowana zbiorczo po 100 szt. 
 

6 Kawa mielona 15 puszek  

Kawa mielona w metalowej puszce z plastikową 
przykrywką 

100 % kawy arabica 

Gramatura: 1 puszka o wadze 250g 
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7 Herbata 1000 szt. 

Herbata w torebkach pakowana w saszetki 

Smak:  

 czarna (300 szt.) 

 owocowa (400 szt.) – różne smaki do ustalenia 
z Zamawiającym 

 Earl Grey (300 szt.) 

Gramatura: 1 saszetka o wadze 2g 

Pakowana zbiorczo po 50 szt. 

 

8 Cukier 1000 szt. 

Cukier w saszetkach zwykły (500 szt.) i trzcinowy (500 
szt.) 

Gramatura: 1 saszetka o wadze 5g 

Pakowany zbiorczo po 200 szt. 

 

9 Sok z cytryny 1000 szt. 

Sok z cytryny 100% 

Gramatura: 1 opakowanie o wadze 10 g  

Warunki przechowywania: temperatura 20-25 stopni 
Celsjusza 

Pakowana zbiorczo po 10 szt. 
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10 
Śmietanka do 

kawy 
1000 szt. 

Śmietanka do kawy UHT 10% tłuszczu 

Gramatura: 1 opakowanie o wadze 10 g 

Warunki przechowywania: temperatura 20-25 stopni 
Celsjusza 

Pakowana zbiorczo po 10 szt. 
 

11 Paluszki 500 szt. 

Paluszki o smaku: 

 solone (250 szt.) 

 z sezamem (250 szt.) 

Gramatura: 1 opakowanie o wadze 70 g 

Pakowana zbiorczo po 25 opakowań 

Artykuły powinny być w estetycznych opakowaniach 
zamkniętych fabrycznie, bez uszkodzeń 
dyskwalifikujących produkty (pokruszenia, uszkodzone 
opakowania) 

 
 

12 Krakersy 250 szt. 

Krakersy solone 

Gramatura: paczka krakersów o wadze 180 g 

Pakowane zbiorczo po 10 paczek 

Artykuły powinny być w estetycznych opakowaniach 
zamkniętych fabrycznie, bez uszkodzeń 
dyskwalifikujących produkty (pokruszenia, uszkodzone 
opakowania) 
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13 Ciastka 250 szt. 

Kruche ciasteczka z kawałkami czekolady mlecznej i 
orzechami laskowymi 

Gramatura: 1 opakowanie o wadze135 g 

Pakowane zbiorczo 

Artykuły powinny być w estetycznych opakowaniach 
zamkniętych fabrycznie, bez uszkodzeń 
dyskwalifikujących produkty (pokruszenia, uszkodzone 
opakowania)  

14 Ciastka 250 szt. 

Pierniki lukrowane 

Gramatura: 1 opakowanie o wadze 170g 

Pakowane zbiorczo 

Artykuły powinny być w estetycznych opakowaniach 
zamkniętych fabrycznie, bez uszkodzeń 
dyskwalifikujących produkty (pokruszenia, uszkodzone 
opakowania) 

 

15 Ciastka 250 szt. 

Wafle z nadzieniem kakaowym 

Gramatura: 1 opakowanie o wadze 180g 

Pakowane zbiorczo 

Artykuły powinny być w estetycznych opakowaniach 
zamkniętych fabrycznie, bez uszkodzeń 
dyskwalifikujących produkty (pokruszenia, uszkodzone 
opakowania) 
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16 Woda mineralna 400 szt. 

Woda mineralna: 

gazowana  (200 szt.) 

niegazowana (200 szt.) 

Butelki o pojemności max. 0,5 l 

 

 


