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          Załącznik nr 1    

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 7/2021 

 

Zakup i bezpłatna dostawa artykułów spożywczych na potrzeby  realizacji form 

wsparcia w ramach projektu pn. „Lepszy start” realizowanego przez Młodzieżowy 

Ośrodek Wychowawczy im. Ottona Lipkowskiego  w Krupskim Młynie 

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Śląskiego na lata 2014-2020. 

 

Termin realizacji zamówienia: od podpisania Umowy do 17.06.2021 r. 

Przedmiot zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest „Zakup i bezpłatna dostawa artykułów spożywczych 

na potrzeby realizacji form wsparcia w ramach projektu pn. „Lepszy start ” 

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Śląskiego  2014-2020. 

2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 etapy: 

I Etap (1 dostawa: zestaw 1, zestaw 2, zestaw 3, zestaw 4, zestaw 5, zestaw 7 )      

termin   do 17.05.2021 

II Etap (1 dostawa; zestaw 1, zestaw 3, zestaw 4, zestaw 6, zestaw 7) termin  od 1 -

06.06.2021 r.  

III Etap (1 dostawa: zestaw 1, zestaw 3, zestaw 7, zestaw 8 ) od 14.06-  17.06.2021 r.  

 

3. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest 

1. Zakup i bezpłatna dostawa artykułów spożywczych do realizacji form wsparcia 

w ramach projektu pn. „Lepszy start” w ilości i według specyfikacji poniżej. 

2. Zamawiający wymaga, aby produkty będące przedmiotem zamówienia posiadały 

ważne terminy przydatności do spożycia. Wykonawca udziela gwarancji na 

dostarczony asortyment w zakresie jego jakości oraz zobowiązuje się, że termin 

przydatności do spożycia znajdujący się na każdym opakowaniu jednostkowym 
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danego asortymentu w chwili dostawy nie będzie krótszy niż 3 miesiące w zakresie 

produktów, których ono dotyczy. 

3. Dostarczone produkty spożywcze muszą być najwyższej jakości, w tym przede 

wszystkim muszą spełniać obowiązujące w tym zakresie normy sanitarno- 

epidemiologiczne, a także muszą być przechowywane i transportowane w warunkach 

gwarantujących najwyższą jakość. 

4. Wykonawca dostarczy zamówione artykuły spożywcze do siedziby Młodzieżowego 

Ośrodka Wychowawczego 42-693 Krupski Młyn, ul. Krasickiego 4  w dniu ustalonym 

z Zamawiającym z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia towarów do pomieszczenia 

wskazanego przez pracowników Zamawiającego na terenie placówki. Upoważnieni 

pracownicy będą dokonywać protokolarnego odbioru towaru. 

 

 

Zestaw nr 1 

Lp. Produkt  gramatura Ilość 

1. pizza mrożona (szynka lub salami 380g  - 425g 7 

2. woda mineralna gazowana 1000 ml 7 

3. jogurt owocowy 400 g 7 

4.  pistacje prażone / solone 250 g 7 

Zestaw nr 2 

1.  zapiekanka z pieczarkami mrożona 270g 7 

2.  precle maślane z cukrem 158g 7 

3.  sok pomarańczowy 1000ml 7 

4.  mieszanka orzechów (laskowe, nerkowce, 
włoskie, migdały)- 

200g 7 

5.  smothie owocowy 250ml 7 

6.  zestaw owoców (jabłko, banan, kiwi, 
pomarańcza, gruszka) 

Każdego 
owocu po 7 
sztuk  

 

Zestaw  nr 3 

1.  lasangne bolognese 400g - 450g 7 

2.  bułki maślane  7 

3.  krem do smarowania z orzechami typu: 
nutella 

350g 7 

4.  sok jabłkowy 1000ml 7 

5.  woda mineralna niegazowana 500ml 7 

6.  wafle kukurydziana o smaku pizzy/sera 43g 14 

Zestaw nr 4 

1.  tortilla (gyros z polędwiczką/ kurczakiem, 
sosem) 

250g 7 

2.  ciastka z galaretką typu delicje 147g 7 
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3.  wafle ryżowe (wieloziarniste/z pestkami 
dyni/z nasionami chia) 

120g - 140g 7 

4.  dżem 
(truskawkowy/malinowy/brzoskwiniowy) 

280g – 320g 7 

5.  jogurt w słoiku (straciatella/ z malinami/ z 
jeżynami/ marcepanowy) 

500g 7 

6.  smothie zielony detox 250ml 7 

7.  woda mineralna niegazowana 500ml 7 

Zestaw nr 5 
 

1.  hamburger drobiowo – wieprzowy z bułką 
dwupak  

260g – 340g x  7 

2.  smothies owocowe (zestaw 4 szt.)   250ml  7 

3.  ciastka typu pierniki w czekoladzie 400g 7 

4.  woda mineralna niegazowana 500ml 7 

Zestaw nr 6 

1.  pizza mrożona (szynka lub salami) 380g – 425g 7 

2.  orzechy nerkowca 200g 7 

3.  zestaw owoców (jabłko, gruszka, kiwi, 
mandarynka, banan) 

Każdego 
owocu po 7 
sztuk  

 

4.  sok owocowy typu multiwitamina 1000ml 7 

5.  woda mineralna gazowana 500ml 7 

Zestaw nr 7  

1.  hamburger drobiowo – wieprzowy z bułką 
dwupak  

260g – 340g  7 

2.  musli z owocami 300g 7 

3.  jogurt naturalny 400g 7 

4.  chipsy warzywne typu Sunbites  100g 14 

5.  sok jabłkowy 1000 ml 7 

6.  baton typu prince polo  50g 14 

7.  woda mineralna niegazowana 500ml 7 

Zestaw nr 8 
 

1.  Hot-dog w bułce z plastrem sera dwupak 290g 7 

2.  ciastka typu herbatniki z kremem x 2 różne 
rodzaje 

po 160g Po 7 

3.  sok bananowy 1000ml 7 

4.  zestaw owoców (banan, kiwi, 
pomarańcza, gruszka, jabłko) 

Każdego 
owocu po 7 
sztuk 

 

5.  jogurt owocowy 400g 7 

6.  orzechy włoskie łuskane 200g 7 

7.  woda mineralna  gazowana 500ml 7 

 

 


