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Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego  
Załącznik nr 1 do Umowy nr CSIOZ/…/2017 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa artykułów spożywczych do siedziby Centrum 

Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.” 

2. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć na własny 

koszt do siedziby Zamawiającego – do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego 

– artykuły spożywcze, o których niżej mowa, przenieść na Zamawiającego własność tych 

artykułów oraz wydać je Zamawiającemu. 

3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać artykuły spożywcze wskazane poniżej zgodnie ze 

zleceniem Zamawiającego w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia zlecenia, od dnia 

zawarcia Umowy do dnia 30 listopada 2018 r. lub do pełnej zapłaty ceny. 

4. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia następujących artykułów spożywczych: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Na podstawie oferty Wykonawcy, Zamawiający określi maksymalną wartość całego 

zamówienia, która stanowić będzie limit, do którego może zrealizować umowę. 

Zamawiający nie poniesie żadnych konsekwencji w związku z niezrealizowaniem umowy 

w ilościach w niej zawartych. 

6. Okres przydatności do spożycia artykułów spożywczych, które Wykonawca jest 

zobowiązany dostarczyć, z wyłączeniem ciast, faworków i pączków, które muszą być 

L.p. Produkt Opis Ilość 

1 Mleko UHT 2% w opakowaniu kartonowym o pojemności 1 l. 300 l. 

2 
Herbata 
czarna 

kl. średnia, opakowanie zawierające od 100 do 120 
torebek o gramaturze 2g ±5% 

40 op. 

3 
Herbata 
wieloowocowa 

kl. Średnia, opakowanie zawierające od 25 do 
30 torebek o gramaturze 2g±5% 

5 op. 

4 
Herbata 
zielona 

kl. Średnia, opakowanie zawierające od 25 do 
30 torebek o gramaturze 2g±5% 

5 op. 

5 
Kawa 
rozpuszczalna 

100% kawy naturalnej, opakowanie zawierające 200g 80 op. 

6 Ciastka kruche 
o gramaturze minimum 135g, a nie większej niż 200g 
(4 rodzaje: maślane, z bakaliami, kokosowe, z 
czekoladą) 

200 op. 

7 Cukier biały kryształ, opakowanie papierowe zawierające 1 kg 50 kg 

8 Ciasto 

rodzaje ciast do wyboru: babka drożdżowa, babka 
piaskowa, mazurek, keks z bakaliami, makowiec w 
opakowaniach zawierających minimum 330g, a nie 
więcej niż 600g 

20 kg 

9 Faworki pakowane od 180 g do 200g 10 op. 

10 Pączki  
ciasto drożdżowe z nadzieniem owocowym, lukrowane, 
o gramaturze od 65g do 80g 

260 
szt.  
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świeże (tj. przygotowane w dzień dostawy), w dniu dostarczenia do siedziby 

Zamawiającego, nie może być krótszy niż 3 m-ce od terminu dostarczenia ich 

Zamawiającemu. 

7. Zamawiający oczekuje przedstawienia ofert z podaniem kosztu obejmującego wszystkie 

wymagania opisane w przedmiocie zamówienia.  

8. Wykonawca w ofercie przedstawi kwoty jednostkowe brutto w zł, a także wartość całego 

przedmiotu zamówienia w kwotach netto i brutto w zł. 

9. Płatność w terminie 30 dni od dostarczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo 

wystawionej/go faktury lub rachunku. 

 


