Załącznik nr 1 do Umowy nr RR-V.041.4.11.2016/POPT

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
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna 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.
2. Artykuły spożywcze mają mieć termin przydatności do spożycia nie krótszy niż 6 miesięcy
od dnia dostawy poszczególnej partii produktów.
3. Wszystkie produkty wchodzące w zakres zamówienia powinny być świeże, wysokiej jakości
oraz spełniać wymogi sanitarno-epidemiologiczne i zasady systemu HACCP.
4. Dostawa artykułów spożywczych nastąpi w IV partiach:
-

I partia do 19.08.2016 r.
II partia do 15.09.2016 r.
III partia do 28.10.2016 r.
IV partia do 02.12.2016 r.

5. Zakres zamówienia obejmuje:
5.1 Wszystkie artykuły Wykonawca winien dostarczyć do siedziby Zamawiającego zgodnie
z częścią ogólną pkt. 4. w IV partiach.
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:

Papierowe kubki termiczne na napoje zimne i
gorące powinny posiadać atest PZH i być
przeznaczone do kontaktu z żywnością.

1

Papierowe kubki

5 000 szt.

Wymiary:
Wysokość: 10 cm
Średnica: 85 mm
Pojemność: 300 ml
Kolorystyka: brązowe kubki

Pakowane zbiorczo po 50 kubków
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Kolor: brązowy
Rodzaj: do zimnych napoji
2

Plastikowe kubki

2 000

Materiał: plastik
Pojemność: 180ml
Ilość: 100szt
Pakowane zbiorczo po 50 lub 100 szt.
Łyżeczki jednorazowe powinny posiadać
atest PZH, być przeznaczone do kontaktu z
żywnością i odporne na wysoką temperaturę.

3

Łyżeczki jednorazowe

10 000 szt.

Materiał: plastik
Kolory: biały
Długość: 11- 13 cm

Pakowane w zbiorcze opakowania po 100
sztuk.

Mieszadełko drewniane o długości 190 mm
4

Mieszadełka

4 000 szt.

Pakowane w zbiorcze opakowania po 1000
sztuk.
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Okrągłe talerze jednorazowe
Materiał: papier
5

Talerze jednorazowe

5 000 szt.

Kolor: biały
Rozmiary: 15 - 17 cm średnicy

Pakowane w zbiorcze opakowania po 50 lub
100 sztuk.
Okrągłe talerze jednorazowe
Materiał: papier
Kolor: biały
6

Talerze jednorazowe

1 000 szt.

Rozmiary: 24 - 26 cm średnicy

Pakowane w zbiorcze opakowania po 50 lub
100 sztuk.
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Serwetki z 3 warstwowego papieru
Materiał: papier
7

Serwetki

170
opakowań

Kolor: kremowy
Wymiary: 40cm x 40cm

Pakowane po 50 sztuk

Kawa rozpuszczalna w saszetkach
8

Kawa rozpuszczalna w
saszetkach

6 000 szt.

Gramatura: 1 saszetka o wadze 2 g

Pakowane w zbiorcze kartony po 100 szt.

Mielona kawa w puszcze z okrągłą
plastikową przykrywką.
9

Kawa mielona

18 kg

100% kawy arabica
Gramatura: 1 puszka o wadze 250 g
Pakowane w zbiorcze kartony po 5 kg
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herbata w torebkach pakowana w
saszetkach w 3 smakach: czarna (1 000
sztuk), malinowa (1 000 sztuk), earl grey
(1 000 sztuk)
10

Herbata w saszetkach

3 000 szt.

gramatura: 1 saszetka o wadze 2 g

Pakowane w zbiorcze opakowania po 50
sztuk

11

12

Zabielacz do kawy i
herbaty w proszku

Cukier w papierowej
torbie

Zabielacz do kawy i herbaty w proszku w
saszetkach 4 g
6 000 szt.

Pakowane w zbiorcze opakowania po 100
saszetek

50 kg

Cukier biały, pakowany w papierową torbę o
wadze 1 kg

Papierowe torby pakowane w kartony po 10
sztuk
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2 rodzaje paluszków: solone – 600 opakowań
i z sezamem – 600 opakowań (zawartość
sezamu min. 15%)
13

Paluszki

1 200
opakowań

Gramatura: 1 opakowanie o wadze 70 g

Pakowane w zbiorcze opakowania po 20 szt.

2 rodzaje krakersów: solone (250 opakowań)
i cebulowe (250 opakowań)
14

Krakersy

500
opakowań

Gramatura: paczka krakersów o wadze 180 g

Pakowane w zbiorcze opakowania po 10
opakowań
1.Ciastka z orzechami laskowymi, karmelem,
wiórkami kokosowymi i chrupkami ryżowymi
oblane mleczną czekoladą (84 kg)
2. Ciastka z karmelem migdałami, orzechami
laskowymi, rodzynkami i chrupkami
ryżowymi w mlecznej czekoladzie (84 kg)

15

Ciastka

224 kg
Ciastka w opakowaniach o wadze max 140 g.
Artykuły powinny być w opakowaniach
zamkniętych fabrycznie, bez fizycznych
uszkodzeń ( tzn. pokruszenia, uszkodzone
opakowania).

Pakowane w zbiorcze kartony max po 15 kg
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Kruche ciastka o smaku kakaowym (60 kg)
maślanym (60kg)
16

Ciastka

120 kg

Ciastka w opakowaniach o wadze max 170 g.
Artykuły powinny być w opakowaniach
zamkniętych fabrycznie, bez fizycznych
uszkodzeń ( tzn. pokruszenia, uszkodzone
opakowania).
Chrupiące wafelki przekładane kremem o
smaku orzechowym (248 opakowań) i
czekoladowym (248 opakowań)

17

Wafelki

18

Ciastka

19

Orzeszki

496
opakowań

600
opakowań

200 szt.

Jedno opakowanie o wadze max. 180 g.
Artykuły powinny być w opakowaniach
zamkniętych fabrycznie, bez fizycznych
uszkodzeń ( tzn. pokruszenia, uszkodzone
opakowania).
Herbatniki typu markizy z kremem o smaku
czekoladowym
Waga jednostkowa netto: 220 g
Artykuły powinny być w opakowaniach
zamkniętych fabrycznie, bez fizycznych
uszkodzeń ( tzn. pokruszenia, uszkodzone
opakowania).

Orzeszki ziemne smażone i solone w puszcze.
Waga jednostkowa netto: 140 g
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20

21

Cukierki

Cukierki

5 kg

60 kg

Mini cukierki o smaku owocowym
Jedno opakowanie powinno zawierać 1 kg
cukierków.

Co najmniej 5 rodzajów cukierków w
mlecznej czekoladzie ( z orzechami,
galaretką, kokosowe, waniliowe, kakaowe)

Pakowane w zbiorcze kartony po 3 kg
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Napoje niegazowane o smakach:
- pomarańcza-brzoskwinia ( 1 800 szt.)
- jabłko-mięta (1 800 szt.)
- jabłko-wiśnia(1 800 szt.)
22

Napoje niegazowane

5 400 szt.

Szklana butelka o pojemności 250 ml

Pakowane w zbiorcze kartony po 24 szt.

23

Woda mineralna
gazowana i
niegazowana

2 500 szt. naturalnej wody mineralnej gazowanej w
bezzwrotnej szklanej butelce z zakręcanym
wieczkiem o pojemności 330 ml
5 000 szt.

2 500 szt. naturalnej wody mineralnej niegazowana
w bezzwrotnej szklanej butelce z zakręcanym
wieczkiem o pojemności 330 ml

Pakowane w zbiorcze kartony po 12 szt.
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