
załącznik nr  1 – do Zaproszenia  

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA  
 

CZĘŚĆ   III –   PRODUKTY  MLECZARSKIE 

 
1.  Przewidywana częstotliwości dostaw:  codziennie od poniedziałku do piątku najpóźniej do godz. 6.00 rano. 

2.  Wykonawca musi wykazywać dyspozycyjność w każdym dniu roboczym.  Zamawiający nie będzie dostosowywał terminów dostaw do możliwości  

      logistycznych i dystrybucyjnych Wykonawcy. 

2.  Szczegóły dotyczące ilości i asortymentu dostaw jednostkowych, ustalane  będą na podstawie jadłospisów tygodniowych,  tworzonych na bieżąco,  

     według  potrzeb Zamawiającego. 

3.  Produkty winne być świeże, w pierwszym gatunku,  zgodne z obowiązującymi  normami.    

4.  Faktura za dostarczony towar musi być dostarczona wraz z towarem. 
 

lp. kod CPV opis przedmiotu zamówienia szczegóły ilość wymagany termin 

 przydatności do spożycia 

 od dnia dostawy nie mniej niż 

1.  15511100-4 mleko spożywcze pasteryzowane 2% tł. UHT paczkowane – karton 1 litr 336 szt. 60  dni 

2.   mleko bez laktozy paczkowane – karton 1 litr 35 szt 60 dni 

3.  15512000-0 śmietana słodka 18% tł. UHT paczkowana – karton ok. 400-500g 218 szt. 40 dni 

4.  15512000-0 śmietana słodka 36% tł.UHT paczkowana – karton ok. 400-500g 108 szt 40 dni 

5.  15512000-0 śmietana ukwaszona 12%  pakowana – kubek ok. 300 – 500g  54 szt. 18 dni 

6.  15512000-0 śmietana ukwaszona 18% pakowana – kubek ok. 300 – 500g 120 szt 18 dni 

7.  15530000-2 masło extra zaw. tłuszczu nie mniej niż 82% porcjowane – 200 g 254szt. 25  dni 

8.  15542100-0 twaróg świeży  półtłusty porcjowany – kostka 1 kg 26 kg 18  dni 

9.  15542100-0 twaróg świeży  chudy porcjowany – kostka 1 kg 11 kg 18  dni 

10.  15544000-3 ser twardy typu  gouda pełnotłusty  13 kg 30  dni 

11.  15544000-3 ser twardy typu  salami  25 kg 30 dni 

12.  15544000-3 ser twardy typu  edamski  7 kg 30 dni 

13.   Ser twardy typu ementaler  12 kg 30 dni 

14.   ser krojony plastry  porcjowany – 150-200 g  132 szt 30 dni 

15.   jogurt naturalny  porcjowany – kubek  ok 200g   665 szt 15 dni 

16.   jogurt naturalny   porcjowany – kubek 300-400 ml 48 szt 15 dni 

17.   jogurt naturalny  bez laktozy porcjowany – kubek  ok 200g   2 szt 15 dni 

18.   kefir naturalny  porcjowany – kubek 400 – 500 ml  115 szt 14 dni 

19.   Serek naturalny Porcjowany – kubek 150-200 g 100 szt 14 dni 
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