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BI-I.041.4.16.2019.DD                                               

 
 

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 
 

I. 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 : 
-06.12.2019r. 
 

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 250 szt. Mleko UHT 2% tłuszczu, w kartonowym 

opakowaniu o poj. 500 ml 

 
2.  Kawa mielona 100 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 25 szt. 
Kawa ziarnista 100% arabica. 
 

Gramatura: 1 kg netto 

 

4.  Kawa rozpuszczalna 

w saszetkach 
5000 szt. 

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

Pakowane w zbiorcze kartony po 100 szt.  

 

5.  Cukier w papierowej 

torbie 
10 kg 

Cukier biały, pakowany w papierową torbę o 
wadze 1 kg 

 

Papierowe torby pakowane w kartony po 10 
sztuk 
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6.  Miód 960 szt. 

Miód w saszetkach uniwersalnych 

Naturalny miód wielokwiatowy 

Higieniczny i wygodny w użyciu stanowi 
idealny dodatek do gorących napojów, 

drinków i deserów. Łatwe dozowanie 
sprawia, że miód w saszetkach jest bardzo 

funkcjonalny w kawiarni, hotelu, biurze, 
domu czy poza nim. 

Pakowanie zbiorcze w 
funkcjonalne dyspensery to  wygoda użycia i 

łatwa ekspozycja.  

Waga netto jednej saszetki: 10g 

Opakowanie zbiorcze: maksymalnie 120 szt. 

(dyspenser) 
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7.  Cukier w saszetkach 3000 szt. 

Cukier w paluszkach TRZCINOWY 5g 

Opakowanie zbiorcze: maksymalnie 200 szt. 

(dyspenser) 

 

8.  Cytrynka do 

napojów 
900 szt. 

Sok cytrynowy w saszetkach 4 ml 

Opakowanie zbiorcze maksymalnie 100 szt. 

(dyspenser) 

Sok cytrynowy 100% wyprodukowany z 

zagęszczonego soku cytryn. 
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9.  Paluszki 600 szt. 

2 rodzaje paluszków: 

solone – 500 opakowań  
serowo-cebulowe – 100 opakowań 

(zawartość sezamu min. 15%) 
 

Gramatura: 1 opakowanie o wadze 70 g  

 
Pakowane w zbiorcze opakowania po 20 szt. 

 

10.  Paluszki z sezamem 200 szt. Paluchy z sezamem 

Gramatura 1 opakowania: 110 g 

 

11.  Krakersy 240 szt. 

2 rodzaje krakersów:  

solone (180 opakowań) 
cebulowe (40 opakowań) 

 

Gramatura: paczka krakersów o wadze 180 g 
 

Pakowane w zbiorcze opakowania po 10 
opakowań 
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12.  Ciastka 
600 

opakowań 

1.Ciastka z orzechami laskowymi, karmelem, 

wiórkami kokosowymi i chrupkami ryżowymi 
oblane mleczną czekoladą (300 opakowań) 

2. Ciastka z karmelem migdałami, orzechami 
laskowymi, rodzynkami i chrupkami 

ryżowymi w mlecznej czekoladzie (300 

opakowań) 

 

Ciastka w opakowaniach o wadze 
maksymalnie 140 g. 

 
Artykuły powinny być w opakowaniach 

zamkniętych fabrycznie, bez fizycznych 

uszkodzeń (tzn. pokruszenia, uszkodzone 
opakowania). 

 
Pakowane w zbiorcze  kartony max po 20 
opakowań  

 

13.  Ciastka 
100 

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). 
 



 

str. 8 z 20 
 

14.  Herbatniki 
200 

opakowań 

Herbatniki korzenne 
 
Jedno opakowanie o wadze maksymalnie 

300 g. 

Artykuły powinny być w opakowaniach 
zamkniętych fabrycznie, bez fizycznych 

uszkodzeń (tzn. pokruszenia, uszkodzone 
opakowania). 

 
Gramatura opakowania: 

 

Jedno opakowanie o wadze maksymalnie 
300 g. 

 

  

15.  Ciastka 
320 

opakowań 

Herbatniki typu markizy z kremem o smaku : 
 Czekoladowym (80 szt.) 

 waniliowym      (80 szt.) 

 solonego karmelu    (80 szt.) 

 mleka skondensowanego (80 szt.) 

 

Waga jednostkowa netto: 220 g 
 

Artykuły powinny być w opakowaniach 

zamkniętych fabrycznie, bez fizycznych 
uszkodzeń ( tzn. pokruszenia, uszkodzone 

opakowania). 

 



 

str. 9 z 20 
 

16.  Orzeszki 
200 

opakowań 

Orzeszki w skorupce o smaku paprykowym 

(200 opakowań) Masa opakowania 40 g  

 

17.  Bakalie 
200 

opakowań 

Mieszanka studencka: zestaw bakalii, 
prażone orzeszki ziemne, migdały, orzechy 

nerkowca, orzechy laskowe, rodzynki. 

 
Gramatura opakowania 40 g 
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18.  Bakalie 
500 

opakowań 

Saszetki ze słodkimi i słonymi przekąskami, 

bazującymi na wysokiej jakości bakaliach. 
5 rodzajów smaków (po 100 opakowań z 

każdego smaku). 

 

19.  Cukierki 
90 

opakowań 

Mieszanka Krakowska 

 

Mieszanka Krakowska to smaki naturalnej 
cytryny, dojrzałej pomarańczy, słodkiej 

maliny i egzotycznego ananasa. Delikatna 
czekolada w połączeniu z owocową nutą 

smakową to rozkosz dla podniebienia. 

Wybierając Mieszankę Krakowską masz 
pewność, że sięgasz po najwyższej jakości 

galaretki bazujące na naturalnych 
składnikach oraz sokach owocowych. 

 
Gramatura opakowania 280 g 
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20.  Cukierki 6 opakowań 

Mini cukierki pudrowe musujące o smaku 

owocowym 
Jedno opakowanie powinno zawierać 1 kg 

cukierków. 

 

21.  Cukierki krówki 
30 

opakowań 
Krówki Mleczne - kruche 1 kg 

Pakowane w zbiorcze kartony po 1 kg 
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22.  Soki owocowe 1900 szt. 

Soki 100% NFC. Naturalnie mętne, 

pozyskiwane poprzez tłoczenie miazgi 
owocowej bez udziału enzymów, filtrowany, 

pasteryzowany, bez obecności jakichkolwiek 
substancji dodatkowych. 

Smaki: 

-jabłkowy (700 szt.) 
-jabłkowo-grejpfrutowy (100 szt.) 

-jabłkowo-malinowy (300 szt.) 
-jabłkowo-pomarańczowy (300 szt.) 

-pomarańczowy (300 szt.) 
-pomidorowy (200 szt.) 

 

Gramatura: 330 ml 
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23.  
Woda mineralna 

gazowana i 

niegazowana 

5100 szt. 

3840 szt. naturalnej wody mineralnej gazowanej w 
bezzwrotnej szklanej butelce z zakręcanym 

wieczkiem o pojemności 330 ml  

 
1260 szt. naturalnej wody mineralnej niegazowana 

w bezzwrotnej szklanej butelce z zakręcanym 
wieczkiem o pojemności 330 ml  

 
Pakowane w zbiorcze kartony po 12 szt. 

 

24.  Ciastka 200 szt. 

Ciastka herbatnikowe z jabłkiem, 

rodzynkami i cynamonem (mini szarlotki) 
 

Gramatura pojedynczego opakowania/135g 
 

Artykuły powinny być w opakowaniach 
zamkniętych fabrycznie, bez fizycznych 
uszkodzeń ( tzn. pokruszenia, uszkodzone 
opakowania). 
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25.  Ciastka 
120 

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 

 

 

26.  
Wafelki pakowane 

pojedynczo 
240 sztuk 

Wafelek z nadzieniem mlecznym i 

nugatowym 

Pakowane w opakowania zbiorcze (24x25g) 

Artykuły powinny być w opakowaniach 
zamkniętych fabrycznie, bez fizycznych 
uszkodzeń ( tzn. pokruszenia, uszkodzone 
opakowania). 
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27.  Ciastka 
120 

opakowań 
Ciastka musli z pełnego ziarna 50 g  

 

28.  Ciastka 
200 

opakowań 

Herbatniki z nadzieniem o smaku 

śmietankowym 
 

Gramatura jednego opakowania: 200g  
 

Artykuły powinny być w opakowaniach 
zamkniętych fabrycznie, bez fizycznych 
uszkodzeń ( tzn. pokruszenia, uszkodzone 
opakowania). 
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29.  Rogaliki 
100 

opakowań 

Małe rogaliki z nadzieniem o smaku 

kakaowym (50 opakowań) i waniliowym (50 
opakowań) 

 
Gramatura opakowania 185 g 

 

30.  Herbata zielona 
15 

opakowań 

Torebki z zieloną herbatą zamkniętą w 

wygodne koperty.  
Pudełko zawiera 30g herbaty (20 torebek) 
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31.  Herbata czarna 
15 

opakowań 

Torebki z herbatą o smaku grzańca 
herbacianego z suszoną śliwką 

zamkniętą w wygodne koperty.  
Pudełko zawiera 40g herbaty (20 torebek) 

 

 

32.  Żelki 
100 

opakowań 

Żelki i pianki – duża paczka - 400 – 500 g  

Mieszanka żelków i pianek. 
W jednym opakowaniu znajduje się mix 

żelków o wielu smakach i kształtach, 
pakowanych osobno. 

 
Waga jednego opakowania- 400 – 500 g 
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33.  Gumy rozpuszczalne 6 opakowań 

Gumy rozpuszczalne pakowane w 
plastikowym wiaderku. Jedno wiaderko 

zawiera 48 paczek gum w różnych smakach. 

(Opakowanie 48 sztuk) 

 

 

34.  Draże 
200 

opakowań 

Draże w polewie kakaowej: 
-śmietankowe (100 opakowań) 

-kokosowe (100 opakowań) 

 
Pakowane w zbiorcze kartony(10x70 g) 
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35.  Lizaki 8 opakowań 

Lizaki kolorowe o smakach owocowych w 

pudełku 
 

Opakowanie zawiera 100 szt 

 

36.  Bakaliowe czekolady 600 szt. 

5 bakaliowych kompozycji zanurzonych w 
delikatnej czekoladzie. 

-Daktyle/Solone Arachidy/Migdały (120 szt.) 

-Daktyle/Śliwki/Czarna porzeczka (120 szt.) 

-Daktyle/Kokos/Kawa (120 szt.) 

-Daktyle/Wiśnia/Żurawina (120 szt.) 

-Daktyle/Pomarańcze/Kawa (120 szt.) 

Gramatura jednego opakowania 65g 
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37.  Cukierki 
10 

opakowań 

Pastylki miętowe w czekoladzie. 

 
Gramatura: 1 kg 

 

 


