
 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa artykułów spożywczych wymienionych w tabelach:  

CZĘŚĆ A: 

CZĘŚĆ B: 

Lp. Przedmiot  
zamówienia 

Wymagania Szacunkowa ilość w 
okresie do końca 

2020 r.*  
1. Kawa rozpuszczalna Kawa rozpuszczalna otrzymywana w 100%  

z ziaren kawy naturalnej, opakowanie – 
szklany słoik, zawartość kawy w słoiku 200 g 

60 op. 

2. Kawa mielona Kawa palona, mielona, w 100% kawa 
naturalna, przeznaczona do parzenia  
we wszystkich rodzajach ekspresów  
ciśnieniowych oraz metodą tradycyjną,  
w opakowaniu próżniowym o zawartości 250 
g 

144 op. 

3. Herbata czarna Herbata ekspresowa, czarna, w torebkach z 
zawieszką (etykietą), w opakowaniu 
minimum 25 torebek x minimum 2 g 

1950 op. 

4. Herbata owocowa Herbata ekspresowa owocowa lub 
owocowo-ziołowa, w torebkach z zawieszką 
(etykietą), różne smaki, minimum 7, w tym 
np.: malina, malina-wiśnia, malina-żurawina, 
melisa-gruszka, melisa-pomarańcza itp., w 
opakowaniu minimum 20 torebek x 
minimum 1,6 g 

1260 op. 

5. Mleko Mleko UHT, o zawartości tłuszczu 2%, 
opakowanie kartonowe z plastikowym 
zamknięciem (umożliwiającym ponowne 
zamknięcie opakowania po otwarciu), z 
wyraźnym, trwałym oznakowaniem 
wymaganym przez przepisy o oznakowaniu 
żywności, opakowanie o pojemności  0,5 l. 

 432 op. 

6. Cukier Biały, kryształ, opakowanie 1 kg  108 op. 

Lp. Przedmiot  
zamówienia 

Wymagania Szacunkowa ilość w 
okresie do końca 

2020 r.*  
1. Woda mineralna Niegazowana (nienasycona CO2), 

niskozmineralizowana (ogólna zawartość 
składników mineralnych w przedziale 50-500 
mg/l), naturalna woda mineralna, w szklanej 
butelce zwrotnej, z nakrętką lub 
zamknięciem typu twist off, o pojemności 
min. 0,3 max. 0,33l. 

2040 szt. 

2. Woda mineralna Gazowana (średnionasycona CO2, tj. o 
stężeniu CO2 od 1500 do 4000 mg CO2/l , 
niskozmineralizowana (ogólna zawartość 
składników mineralnych w przedziale 50-500 
mg/l), naturalna woda mineralna, w szklanej 
butelce zwrotnej, z nakrętką lub 

1560 szt.. 



 

 

 

CZĘŚĆ C: 

 
*ilości artykułów są szacunkowe i mogą ulec zmianie, zgodnie z bieżącymi potrzebami 
Zamawiającego, z zastrzeżeniem zobowiązania NFOŚiGW do nabycia przedmiotu umowy na 
kwotę co najmniej 70 % wartości umowy. 
 
Warunki dostaw: 
Artykuły spożywcze dostarczane będą sukcesywnie, na podstawie zamówień składanych przez 
Zamawiającego pocztą elektroniczną lub faksem. Zamówienia zawierać będą rodzaj zamawianych 
artykułów oraz ich ilość. 
Zamawiający planuje złożenie 6 zamówień w okresie do 31.12.2020 roku . 
 
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania zamówionych artykułów do siedziby Zamawiającego na 
własny koszt w dni robocze, w godzinach od 8.00 do 15.00, w terminie …… dni roboczych (zgodnie ze 
złożoną ofertą) od dnia złożenia zamówienia. 
Dni robocze to dni od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. 

 
 
 
 

zamknięciem typu twist off, o pojemności 
min. 0,3 max. 0,33l. 

Lp. Przedmiot  
zamówienia 

Wymagania Szacunkowa ilość w 
okresie do końca 

2020 r.*  
1. Kawa ziarnista Kawa typu espresso, zawartość ziaren 

Arabiki co najmniej 50%, przeznaczona do 
parzenia we wszystkich rodzajach ekspresów 
ciśnieniowych oraz metodą tradycyjną,  
w opakowaniu o zawartości 1 kg 

480 op. 


