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Załącznik nr 1  

do zapytania ofertowego  
ZOOiI.230.8.2020.ARO 

 
 

 

Opis przedmiotu zamówienia 
 

Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywne dostawy artykułów spożywczych,                                  

kawy i wody mineralnej wraz z wniesieniem na rzecz Regionalnej Dyrekcji Ochrony 

Środowiska w Szczecinie przy ul. Teofila Firlika 20,71-637 Szczecin w roku 2020. 
 

Zestawienie asortymentowo-ilościowe  
 

Lp 
Nazwa przedmiotu 

zamówienia 
Opis przedmiotu zamówienia* j.m. ilość 

1 2 3 4 5 

1 
Czarna  

herbata ekspresowa  

Czarna herbata  liściasta  o bogatym, 

intensywnym  smaku  i aromacie  

wyprodukowana z najwyższej jakości 

surowców, np. Lipton Yellow Label  

(100 kopert) lub równoważne 

opakowanie (karton)  

– 100 szt. (każda torebka 

herbaty znajduje się w 

szczelnie zamkniętej 

kopercie) torebki po 2g 

6 

2 
Zielona  

herbata ekspresowa                         

Herbata zielona wyprodukowana                       

ze  szlachetnych odmian zielonej herbaty 

o przyjemnym, subtelnym aromacie  z 

lekko ziołową nutą (różne smaki: tylko 

zielona oraz zielona z dodatkami np. 

miętą lub trawą cytrynową, jaśminem, 

wiśnią kandyzowaną, ananasem, etc. )  

20 torebek, np. Green Tea, Teekanne, 

LOYD lub równoważne 

opakowanie (karton) 

 20 torebek 

(różne smaki) 

 

30 

3 

Ziołowa herbata 

ekspresowa  

Kompozycja z ziół, herbat                            

i owoców o prozdrowotnych 

właściwościach,  bez barwników                  

i konserwantów z wyselekcjonowanych  

najwyższej jakości ziół, owoców                        

i kwiatów (różne smaki: np. mięta, 

czystek, mango z pokrzywą , cytryna z 

melisą, etc. ) 20 torebek, np. Herbapol, 

Vitax, Kawon, LOYD lub równoważne 

opakowanie (karton)  

20 torebek  

(różne smaki) 

30 

4 

Owocowa herbata 

ekspresowa  

Herbata owocowa wyprodukowana 

z najlepszej jakości składników               

o głębokim i intensywnym kolorze 

naparu, wyraźnym zapachu  i smaku 

dojrzałych owoców (różne smaki: np. 

dzika róża z czarną porzeczką, owoce 

leśne, etc.)  20 torebek np. Lipton, 

LOYD lub równoważne 

opakowanie (karton)  

20 torebek  

(różne smaki) 

10 

5 Kawa ziarnista 

Lavazza Tierra  lub równoważne 

wysokogatunkowa mieszanka średnio 

palonych ziaren 100% Arabica 

pochodzących z wysokogórskich 

plantacji znajdujących się Brazylii  

opakowanie  

1000 g 
10 
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6 Kawa ziarnista 

Movenpick Crema lub równoważne 

produkowana według tradycyjnej 

szwajcarskiej receptury mieszanka 

zawiera najszlachetniejsze gatunki 

100% Arabiki  o bogatym aromacie, 

delikatnym smaku i obfitej cremie. 

opakowanie 1000 g 30 

7 Kawa rozpuszczalna 

Jacobs Velvet lub równoważne kawa 

rozpuszczalna, która łączy  w sobie 

pobudzające działanie  i wyrazisty smak 

mocnej kawy oraz gęstej, kremowej 

pianki (100% naturalnej kawy 

rozpuszczalnej liofilizowanej) 

opakowanie  

200g 
4 

8 Kawa mielona 

MK Cafe Premium  lub równoważne 

Drobno mielona kawa 100 % Arabika 

skomponowana z wyselekcjonowanych 

ziaren pochodzących z najlepszych 

plantacji świata, o wyjątkowym smaku    

i niepowtarzalnym aromacie  

opakowanie   

– 500 g  
4 

9 
Mleko 3,2 % tłuszczu 

UHT 

Mleko z najczystszych regionów Polski   

o najwyższej jakości i naturalnym smaku 

np. Łaciate lub równoważne, zawartość 

tłuszczu 3,2% (1000 ml) 

opakowanie (karton)  

– 1000 ml  
200 

 

10 Cukier  saszetki 

Diamant cukier biały lub równoważne 

biały cukier pakowany w podłużne 

saszetki (200 x 5 g)  

opakowanie (karton) –             

1 kg  (200 saszetek po 5 g 

każda saszetka) 

10 

11 

Woda mineralna 

gazowana 

 

Naturalna, średnio zmineralizowana 

woda mineralna gazowana   

o zawartości  składników mineralnych 

powyżej 500 mg/l do 1500mg/l                  

woda w butelce PET 1,5l  

Np. Cisowianka, Nałęczowianka   

lub równoważne 

Opakowanie-zgrzewka 

(6 x butelka 1,5 l ) 

 

350 

12 
Woda mineralna 

niegazowana 

Naturalna, średnio zmineralizowana 

woda mineralna  niegazowana   

od 500 do 1500mg/l                                 

np. Cisowianka, Nałęczowianka      

lub równoważne  

woda w butelce PET 1,5l 

Opakowanie-zgrzewka 

(6 x butelka 1,5 l ) 

 

250 

13 

Woda mineralna 

gazowana 

 

Naturalna woda mineralna gazowana 

poj. 0,33 l w szklanych butelkach  

średnio zmineralizowana od  500 do 

1500mg/l  np. Kinga Pienińska                   

lub równoważne 

Opakowanie – zgrzewka  

12 szt x 0,33 l                     

w butelkach szklanych 

 

96 

14 
Woda mineralna 

niegazowana  

Naturalna woda mineralna 

niegazowana średnio zmineralizowana   

od 500 do 1500mg/l  w szklanych 

butelkach 0,33 l. np. Kinga Pienińska  

lub równoważne 

Opakowanie – zgrzewka  

12 szt x 0,33 l                           

w butelkach szklanych 

 

96 

 

*Zamawiający  dopuszcza  składanie  ofert  równoważnych, gdy w opisie przedmiotu zamówienia użyto nazwy wskazującej na producenta 

lub nazwy handlowej danego  towaru, rozumie  się przez to produkt przykładowy a Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej 

(produkt równoważny) o innej nazwie pod warunkiem, że posiadać one będą te  same  walory  smakowe i właściwości, co produkty podane 

przykładowo, w takim przypadku należ zaznaczyć jakiego produktu dotyczy oferta równoważna. 
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1. Dostawa artykułów spożywczych będzie realizowana sukcesywnie, na podstawie 

cząstkowych zamówień zgodnie z zapotrzebowaniem, składanych faxem lub za 

pośrednictwem poczty elektronicznej. 

 

2. Termin dostawy wynosi do 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia. 

 

3. Zleceniobiorca zobowiązany jest skalkulować w ofercie wszystkie koszty związane                     

z zakupem, dostawą oraz wniesieniem przedmiotu umowy we wskazane przez 

Zamawiającego miejsce. 

 

4. Termin wykonania zamówienia: sukcesywnie, od dnia podpisania umowy do dnia                     

31 grudnia 2020r. lub do wyczerpania kwoty z umowy, jeśli nastąpi to przed upływem 

okresu obowiązywania umowy. 

 

5. Wszelkim nazwom własnym znajdującym się w opisie przedmiotu zamówienia 

towarzyszy zapis „lub równoważne”. Za równoważne Zamawiający uzna produkty                    

o równoważnych parametrach jak wskazane w opisie przedmiotu zamówienia,                          

spełniających minimalne wymagania, które spełnia produkt opisany przez użycie 

przykładowego znaku towarowego. 

 

6. Dostarczone produkty muszą charakteryzować się parametrami wymienionymi w opisie 

oraz  być wysokiej jakości, tj. I gatunku, bez wad fizycznych i jakościowych,                               

z terminem przydatności do spożycia nie krótszym niż 6 miesięcy od daty dostawy 

towaru do Zamawiającego a sposób dostawy musi gwarantować dostarczenie 

zamówionych artykułów w stanie nieuszkodzonym. 

 

7. W przypadku ujawnienia przy odbiorze wad jakościowych lub braków ilościowych                       

w towarze, Zleceniobiorca zobowiązany jest do niezwłocznej wymiany na własny koszt 

wadliwego towaru,  na wolny od wad lub dostawy brakującego towaru nie później niż     

w terminie 3 dni roboczych, licząc od daty zgłoszenia przez Zamawiającego. 

 
8. Ceny jednostkowe zaproponowane w ofercie są niezmienne przez okres realizacji 

umowy, za wyjątkiem sytuacji  opisanej w pkt. 9. 

 

9. W przypadku zastosowania okresowych obniżek cen towarów oferowanych przez 

Wykonawcę, Zamawiający dopuszcza możliwość zakupu towarów po cenach niższych 

niż ceny umowne. 
 

10. Ilości podane w zestawieniu są ilościami szacunkowymi i mogą ulec zmianie                            

w zależności od potrzeb Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo 

zamówienia mniejszej ilości asortymentu. Wykonawca nie będzie przysługiwało żadne 

roszczenie z tego tytułu. 
 


