
 

  

str. 1 z 12 
 

BI-I.041.4.9.2020.AJ                                                          Załącznik nr 1 

 
 

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) 
na dostawę artykułów spożywczych i napojów na potrzeby organizacji szkoleń oraz spotkań 
informacyjnych przez  Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie 

podkarpackim 
 

  

I. Część ogólna 
 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów spożywczych i napojów na potrzeby 
organizacji szkoleń, spotkań informacyjnych przez Sieć Punktów Informacyjnych 
Funduszy Europejskich w województwie podkarpackim. 
wyszczególnionych  w  części  II   pn. Wykaz   artykułów  spożywczych. 

 
1. Artykuły spożywcze mają mieć termin przydatności do spożycia nie krótszy niż 12 miesięcy 

licząc od dnia dostawy. 12 miesięcznego okresu nie stosujemy do poniższych artykułów: 
a.  mleko UHT 2% (termin przydatności do spożycia nie krótszy niż 6 miesięcy licząc od 

dnia dostawy)  
b.  soki owocowe (termin przydatności do spożycia nie krótszy niż 10 miesięcy licząc od 

dnia dostawy).  
 

2. Wszystkie produkty wchodzące w zakres zamówienia powinny być świeże, wysokiej jakości 
oraz spełniać wymogi sanitarno-epidemiologiczne i zasady systemu HACCP. 
 

3. W przypadku niezgodności towaru z opisem Wykonawca zobowiązany jest do ich 
niezwłocznej wymiany.  
 

4. Artykuły mają zostać dostarczone do dnia : 30.11.2020r. 
 

5. Zakres zamówienia obejmuje: 
5.1 Wszystkie artykuły Wykonawca winien dostarczyć i wnieść do miejsca wskazanego 

przez  Zamawiającego (siedziba Zamawiającego) zgodnie z częścią ogólną pkt. 4.  
5.2 Sposób transportu oraz opakowanie artykułów muszą zapewniać zabezpieczenie 

przed uszkodzeniami. Za szkody powstałe z winy nienależytego opakowania oraz/lub 
transportu winę ponosi Wykonawca. Poszczególne rodzaje artykułów zostaną 
dostarczone w zbiorczych opakowaniach. Na każdym opakowaniu zbiorczym 
Wykonawca zaznaczy rodzaj artykułu wraz z jego opisem oraz liczbę sztuk  
w opakowaniu.  
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II. Wykaz artykułów 

 

Lp.: 
Nazwa 

produktu: 
Ilość: Szczegółowy opis produktu: Wizualizacja produktu: 

1.  Mleko 120 szt. Mleko UHT 2% tłuszczu, w kartonowym 

opakowaniu o poj. 500 ml 

 
2.  Kawa mielona 50 szt. Mielona kawa w puszce z okrągłą plastikową 

przykrywką. 

100% kawy arabica 
Gramatura: 1 puszka o wadze 250 g 
Pakowane w zbiorcze kartony po 5 kg 
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3.  Kawa ziarnista 20 szt. 
Kawa ziarnista 100% arabica. 
 

Gramatura: 1 kg netto 

 

4.  Kawa rozpuszczalna 

w saszetkach 
2000 szt. 

Kawa rozpuszczalna w saszetkach 
Gramatura: 1 saszetka o wadze 2 g 

Pakowane w zbiorcze kartony po 100 szt.  
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5.  Cukier w saszetkach 6000 szt. 

Cukier w paluszkach TRZCINOWY 5g 

Opakowanie zbiorcze: maksymalnie 200 szt. 

(dyspenser) 

 

6.  Paluszki 300 szt. 

2 rodzaje paluszków: 

solone – 200 opakowań  

serowo-cebulowe – 100 opakowań  
 

Gramatura: 1 opakowanie o wadze 70 g  
 

Pakowane w zbiorcze opakowania po 20 szt. 
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7.  Ciastka 
50 

opakowań 

Kruche ciastka o smaku kakaowym 
 

Ciastka w opakowaniach o wadze 
maksymalnie 170 g.  

 

Artykuły powinny być w opakowaniach 
zamkniętych fabrycznie, bez fizycznych 

uszkodzeń (tzn. pokruszenia, uszkodzone 
opakowania). 

 

8.  Ciastka  
80 

opakowań 

Wielozbożowe ciastka typu krakers  

-40 opakowań o smaku papryka z ziołami 
-40 opakowań o smaku wiosenne warzywa 

 
Opakowanie o wadze 100 g. 

 

Artykuły powinny być zapakowane w 
kartonowe pudło/a 
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9.  Ciastka 
60 

opakowań 

Ciasteczka owsiane o smaku kakaowym  
 

Ciastka o wadze 250 g. 
 

Artykuły powinny być zapakowane w 

kartonowe pudło/a 

 

10.  Orzeszki 
200 

opakowań 

Orzeszki w skorupce o smaku zielona cebulka 

lub smaku barbecue  
 

Masa opakowania maksymalnie 50 g  
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11.  Soki owocowe 1000 szt. 

Soki 100% NFC. Naturalnie mętne, 

pozyskiwane poprzez tłoczenie miazgi 
owocowej bez udziału enzymów, filtrowany, 

pasteryzowany, bez obecności jakichkolwiek 
substancji dodatkowych. 

Smaki: 

-jabłkowy (400 szt.) 
-jabłkowo-malinowy (200 szt.) 

-jabłkowo-pomarańczowy (200 szt.) 
-pomarańczowy (100 szt.) 

-pomidorowy (100 szt.) 
 

Gramatura: 300-330 ml 
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12.  
Woda mineralna 

gazowana i 

niegazowana 

2500 szt. 

1250 szt. naturalnej wody mineralnej gazowanej w 
bezzwrotnej szklanej butelce z zakręcanym 

wieczkiem o pojemności 330 ml  

 
1250 szt. naturalnej wody mineralnej niegazowana 

w bezzwrotnej szklanej butelce z zakręcanym 
wieczkiem o pojemności 330 ml  

 
Pakowane w zbiorcze kartony po 12 szt. 

 

13.  Ciastka 
80 

opakowań 

Ciastka kakaowe z nadzieniem o smaku 

waniliowym.  

Pakowane w woreczkach po 4 szt. o 
gramaturze 176 g.  

Gramatura opakowania zbiorczego (8 x 176 
g) = 1,408 kg 
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14.  Ciastka 
200 

opakowań 
Ciastka musli z pełnego ziarna 50 g  

 

15.  Rogaliki 
100 

opakowań 

Małe rogaliki z nadzieniem o smaku 
kakaowym (50 opakowań) i waniliowym (50 

opakowań) 
 

Gramatura opakowania 185 g 
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16.  Herbata zielona 
15 

opakowań 

Torebki z zieloną herbatą zamkniętą w 

wygodne koperty.  
Pudełko zawiera 30g herbaty (20 torebek) 

 

17.  Herbata czarna 
20 

opakowań 

Torebki z czarną herbatą zamkniętą w 
wygodne koperty. Pudełko zawiera 200 g 

herbaty (100 torebek) 

 



 

str. 11 z 12 
 

18.  Bakaliowe czekolady 300 szt. 

5 bakaliowych kompozycji zanurzonych w 
delikatnej czekoladzie. 

-Daktyle/Solone Arachidy/Migdały (60 szt.) 

-Daktyle/Śliwki/Czarna porzeczka (60 szt.) 

-Daktyle/Kokos/Kawa (60 szt.) 

-Daktyle/Wiśnia/Żurawina (60 szt.) 

-Daktyle/Pomarańcze/Kawa (60 szt.) 

Gramatura jednego opakowania 65g 
 

19.  Łyżeczki 

jednorazowe 
1200 szt. 

Łyżeczki jednorazowe plastikowe 
przeznaczone do gorących napojów 

Długość 11 cm. 

12 opakowań x 100 sztuk 
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20.  
Talerzyki 

jednorazowe 

tekturowe 

800 szt.  

Talerz papierowy jednorazowy wykonany z 

tektury w białym kolorze.  

Średnica 26 cm. 

8 opakowań x 100 sztuk 

 

21.  
Talerzyki 

jednorazowe 

tekturowe 

800 szt.  

Talerz papierowy jednorazowy wykonany z 

tektury w białym kolorze.  

Średnica 15 cm. 

8 opakowań x 100 sztuk  

 


