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                                                           ZAŁĄCZNIK Nr 2 do SIWZ 
Wykaz szczegółowy zamówienia - kalkulacja:     
 
PAKIET NR 1  -   ARTYKUŁY ŻYWNOŚCIOWE – MIĘSO, PODROBY, WĘDLINY 
Wymogi jakościowe – produkty właściwie opisane, oznakowane, zabezpieczone, bez śladów zewnętrznej ingerencji. Mięso powinno  być świeże,  mieć  
właściwą barwę jasnoczerwoną lub różową, bez nalotów pleśni, obcych zapachów, fragmentów kości. Podroby: świeże. Wędliny: świeże bez nalotów  
pleśni, oślizgłości. Transport spełniający warunki sanitarne. Harmonogram dostaw: codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 - 9.00 za wyłączeniem okresów wolnych od 
zajęć szkolnych. Dostawy: w ilościach określonych przez zamawiającego, złożone telefonicznie.  
 
Zapotrzebowanie od 02 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r.    
Formularz cenowy  
Lp. Wyszczególnienie i opis artykułów żywnościowych Jedn. 

miary 
Ilość Cena jedn. 

(zł) 
VAT Wartość netto Wartość brutto 

1.  korpus kurczaka – świeży  kg 180     

2.  noga z kurczaka nie większa niż 250 g kg 150     

3.  filet z kurczaka – mięso świeże  kg 500     

4.  
parówka wieprzowa z szynki lub równoważna cienka śniadaniowa  
(co najmniej 80% mięsa)  

kg 20  
 

  

5.  smalec wieprzowy (100% tłuszcz zwierzęcy, bez zawartości łoju) kostka 200g kg 20     

6.  łopatka b/k nietłusta kg 400     

7.  polędwica wieprzowa b/k kg 400     

8.  szynka wieprzowa kg 160     

9.  kurczak – świeży  kg 50     

10.  kiełbasa toruńska (80% mięsa) kg 80     

11.  kiełbasa wiejska ( 80% mięsa) kg 80     

12.  szynka z piersi kurczaka  ( 80% mięsa) kg 10     

13.  boczek wędzony paski (96 % boczku) kg 20     

14.  karkówka wołowa świeża kg 50     

15.  antrykot wołowy bez kości - świeży kg 50     

16.  mięso gulaszowe z indyka kg 50     



 2

17.  pasztet drobiowy podlaski lub równoważny 100 g. szt. 60     

18.  kości wieprzowe wędzone kg 25     

19.  polędwica sopocka (80% mięsa) kg 20     

20.  szynka wieprzowa wiejska wędzona (96 % mięsa) kg 20     
 

 
 
 
Cena netto pakietu nr 1 - ………………..…….. 
 
Cena brutto pakietu nr 1 - ………………...…….                                                                 ………………………………………… 

                 data, pieczęć i podpis 
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PAKIET NR 2 - ARTYKUŁY ŻYWNOŚCIOWE – WARZYWA, OWOCE 
Wymogi jakościowe: Warzywa korzeniowe: cale, płukane, czyste, wystarczająco suche, bez śladów szkodników, bez śladów zepsucia, pakowane. Owoce:  całe,  czyste,  dojrzałe,  o  
odpowiednim wybarwieniu i wielkości bez śladów obecności szkodników i śladów zepsucia oraz zapachów nietypowych dla gatunku  
i odmiany. Pakowane w opakowaniach do tego przeznaczonych, czystych. Warzywa kapustne: całe, czyste bez śladów obecności szkodników i zepsucia. Warzywa zielone oraz pomidory: 
czyste, bez śladów obecności szkodników, bez śladów zepsucia, bez plam, obcych zapachów nie typowych dla gatunku 
 i odmiany. Fasola – bez śladów szkodników. Ziemniaki – całe nie płukane, odmiana jadalna, białe lub kremowe. Harmonogram dostaw: codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 
od 7.00 - 8.00 za wyłączeniem okresów wolnych od zajęć szkolnych. Dostawy: w ilościach określonych przez zamawiającego, złożone telefonicznie.  
 
Zapotrzebowanie od 02 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r.    
Formularz cenowy: 
Lp. Wyszczególnienie i opis artykułów żywnościowych Jedn. miary Ilość Cena 

jedn.(zł) 
VAT Wartość netto Wartość brutto 

1.  ziemniaki młode (maj, czerwiec) kg 250     

2.  ziemniaki  kg 3000     

3.  buraki ćwikłowe płukane  kg 160     

4.  marchew płukana kg 180     

5.  pietruszka płukana korzeń kg 30     

6.  ogórki świeże kg 200     

7.  ogórki kiszone wiadro 10l po odcieku 6kg szt. 20     

8.  pomidory świeże kg 300     

9.  papryka czerwona świeża  kg  100     

10.  kapusta kiszona wiadro 10kg kg 480     

11.  kapusta młoda główki (maj, czerwiec) kg 50     

12.  kapusta biała sezonowa główki kg 120     

13.  kapusta pekińska szt. 160     

14.  jabłka  kg 400     

15.  gruszki  kg  200     

16.  cebula biała kg 200     

17.  pieczarki  kg 100     

18.  sałata zielona główki szt. 300     

19.  cytryna kg 10     
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20.  pomarańcza kg 100     

21.  seler korzeniowy (korzeń) kg 10     

22.  por świeży kg  10     

23.  banan kg 600     

24.  mandarynka kg 150     

25.  śliwka  kg 150     

26.  kiwi  kg 150     

27.  winogrono kg 150     

28.  truskawka świeża (maj/czerwiec) kg 60     

29.  borówka amerykańska świeża (lipiec) kg 15     

30.  nektarynka kg 60     

31.  brzoskwinia kg 60     

32.  arbuz czerwony  kg 60     

33.     fasola Piękny Jaś kg 30     

34.  groch łuszczony  kg 30     

 
 
Cena netto pakietu nr 2 - …………..……..…………  

 
Cena brutto pakietu nr 2 - ……………...……..……..                                 …………………………………………… 
                               data, pieczęć i podpis 
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PAKIET NR 3 - ARTYKUŁY ŻYWNOŚCIOWE – RYBY, MROŻONKI 
Wymogi jakościowe: Ryby – produkty bez: zanieczyszczeń, śladów pleśni, nietypowych zapachów, obślizgłych; opakowania bez zewnętrznej ingerencji, świeże odpowiednio opisane i 
oznakowane. Ryby mrożone – zawartość glazury nie więcej jak 10%. Mrożonki  –  produkty czyste, bez śladów pleśni, obcych zapachów i ciał stałych. Opakowania czyste, oryginalne 
zamknięte, bez zewnętrznej ingerencji i uszkodzeń, odpowiednio oznakowane. Harmonogram dostaw: dwa razy w tygodniu w godzinach od 7.00 - 9.00 za wyłączeniem okresów wolnych od 
zajęć szkolnych. Dostawy: w ilościach określonych przez zamawiającego, złożone telefonicznie.  
Zapotrzebowanie od 02 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.    
Formularz cenowy 
Lp. Wyszczególnienie i opis artykułów żywnościowych Jedn. 

miary 
Ilość Cena jedn. 

(zł) 
VAT Wartość netto Wartość brutto 

1. filet miruna (glazura 10%)                           kg 80     

2. filet  mintaj (glazura 10%) kg 80     

3. filet z  tilapii (glazura 10%) kg  300     

4. filet sola (glazura 10%) kg 100     

5. paluszki rybne z fileta kg 50     

8. mieszanka kompotowa 2,5kg Poltino lub równoważny kg 320     

9 owoce mrożone (truskawka, borówka amerykańska)  kg 30     

10. mieszanka warzywna mrożona 2,5 kg Poltino lub równoważny  kg 250     

11. kalafior mrożony 2,5kg Poltino lub równoważny kg 50     

12. brokuł mrożony 2,5kg Poltino lub równoważny kg 50     

13. uszka z grzybami mrożone  kg 30     

14. kotlet mrożony dewolae  kg 100     

 
 
Cena netto pakietu nr 3 - …………..……………. 
 
Cena brutto pakietu nr 3 - ………….……………                            …………………………………………… 
                data, pieczęć i podpis 
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PAKIET NR 4 - ARTYKUŁY ŻYWNOŚCIOWE – MLEKO, NABIAŁ 
Wymogi jakościowe: produkty bez zanieczyszczeń, obcych zapachów, smaków nietypowych dla danego asortymentu, nalotów pleśni, bez śladów obecności szkodników. Właściwie 
opisane, oznakowane i zabezpieczone, bez śladów zewnętrznej ingerencji. Harmonogram dostaw: codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00-8.00 za wyłączeniem 
okresów wolnych od zajęć szkolnych. Dostawy: w ilościach określonych przez zamawiającego, złożone telefonicznie.  
Zapotrzebowanie od 02 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.    
Formularz cenowy: 
Lp. Wyszczególnienie i opis artykułów żywnościowych Jedn. 

miary 
Ilość Cena jedn. 

(zł) 
VAT Wartość netto Wartość brutto 

1. jogurt 150 g naturalny bez dodatku cukru  
- typ Jogobella lub równoważny 

szt.  2000     

2. jogurt owocowy – różne smaki 125 g 
- typ Jogobella lub równoważny 

szt. 2000     

3. deser mleczny 140g typu serek Danio Danone lub równoważny szt. 200     

4. mleko w kartonie 1l o zawartości tłuszczu 2% szt. 1000     

5. masło extra bez dodatku tłuszczów roślinnych 200 g 83% tłuszczu  szt. 500     

6. margaryna mleczna 200g 60% tłuszczu,  
Bielska lub równoważna  

szt. 350     

7. ser biały półtłusty pakowany w pergamin  kg 120     

8. śmietana 18% 500g szt.  300     

9. kefir 250 ml szt.  1000     

10. ser żółty pełnotłusty Edamski lub równoważny kg 35     

11. serek śmietankowy Włoszczowa lub równoważny  ze szczypiorkiem,  z rzodkiewką,  z 
ogórkiem  opak. 100 g 

szt. 50     

12. serek twarogowy ziarnisty  opak. 200 g z Trzebowniska lub równoważny  szt. 50     

13. twaróg sernikowy typu Włoszczowa lub równoważny – wiadro 1 kg kg 100     
 
Cena netto pakietu nr 4 – ………………….………. 
 
Cena brutto pakietu nr 4 - ……………….…………             …………………………………………… 
                data, pieczęć i podpis 
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PAKIET NR 5 - ARTYKUŁY ŻYWNOŚCIOWE –  PIECZYWO, ŚWIEŻE WYROBY PIEKARSKIE, CIASTKARSKIE 
Formularz cenowy: Wymogi jakościowe: pieczywo bez zanieczyszczeń, zgnieceń, nietypowych zapachów i smaków, śladów pleśni, niedopieczone lub nadmiernie spalone, świeże, 
odpowiednio zapakowane bez śladów obecności szkodników i bez zewnętrznej ingerencji. Właściwie opisane i oznakowane, transport spełniający wymogi sanitarne. Harmonogram 
dostaw: codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00-8.00 za wyłączeniem okresów wolnych od zajęć szkolnych. Dostawy: w ilościach określonych przez zamawiającego, 
złożone telefonicznie.  

 
Zapotrzebowanie od 02 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.    
Formularz cenowy: 
 
Lp. Wyszczególnienie i opis artykułów żywnościowych Jedn. 

miary 
Ilość Cena jedn. 

(zł)  
VAT Wartość netto Wartość brutto 

1. chleb mieszany krojony  1,2 kg  szt. 650     

2. chleb ziarnisty 0,5 kg szt.  200     

3. chleb graham 0,5 kg szt. 150     

4. bułka weka 500 g szt. 150     

5. bułka zwykła 100 g szt. 500     

6. drożdżówka z różnym nadzieniem 100g szt. 500     

7. pączek z nadzieniem szt. 500     

8. makowiec w drożdżowym cieście 0,5 kg szt. 50     

9. bułka tarta luksusowa 0,5kg szt. 200     

 
Cena netto pakietu nr 5 - …………..……………. 
 
Cena brutto pakietu nr 5 - ………………..………                                               …………………………………………… 
                Data, pieczęć i podpis 
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PAKIET NR 6 - ARTYKUŁY ŻYWNOŚCIOWE –  Wyroby  garmażeryjne – świeże. 
Wymogi jakościowe: produkty świeże, bez zanieczyszczeń, obcych zapachów, smaków nietypowych dla danego asortymentu, nalotów pleśni, bez śladów obecności szkodników. 
Harmonogram dostaw: raz w miesiącu w godzinach od 7.00-8.00 za wyłączeniem okresów wolnych od zajęć szkolnych. Dostawy: w ilościach określonych przez zamawiającego, złożone 
telefonicznie.  
 
 
Zapotrzebowanie od 02 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.    
Formularz cenowy: 
 
Lp. Wyszczególnienie i opis artykułów żywnościowych Jedn. miary Ilość Cena jedn. 

(zł)  
VAT Wartość netto Wartość brutto 

1. gołąbki z ryżu z mięsem świeże kg 250  
   

2. pierogi ruskie świeże kg 300  
   

3. krokiety z kapustą z grzybami świeże kg 150  
   

 
Cena netto pakietu nr 6 - ………………………. 
 
Cena brutto pakietu nr 6 - ……………….………                                                 …………………………………………… 
                data, pieczęć i podpis 
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PAKIET NR 7 - ARTYKUŁY ŻYWNOŚCIOWE – POZOSTAŁE ARTYKUŁY ŻYWNOŚCIOWE 
Formularz cenowy: Wymogi jakościowe: podane w opisie szczegółowym nazwy – znaki towarowe maja na celu określenie parametrów jakościowych dostarczanych towarów. ”lub 
równoważny” – należy przez to rozumieć produkt o tych samych parametrach jakościowych i ilościowych, taki sam lub zbliżony skład produktu, zawartość składników pokarmowych i 
kalorii. W przypadku zastosowania artykułu, produktu równoważnego należy podać w kolumnie „nazwa artykułu” nazwę towaru i jego producenta. Artykuły spożywcze: powinny być 
odpowiednio zapakowane bez śladów uszkodzeń, zewnętrznej ingerencji i obecności szkodników. Czyste bez śladu pleśni i obcych zapachów. Odpowiednio zapakowane i opisane. 
Harmonogram dostaw: codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00-8.00 za wyłączeniem okresów wolnych od zajęć szkolnych. Dostawy: w ilościach określonych przez 
zamawiającego, złożone telefonicznie.  
Zapotrzebowanie od 02 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.    
Formularz cenowy: 
 

Lp. Wyszczególnienie i opis artykułów żywnościowych Jedn. miary Ilość 
Cena jedn. 
(zł)  

VAT Wartość netto Wartość brutto 

1.  cukier biały 1kg kg 100     

2.  dżem  niskosłodzony pierwsza klasa, wiśniowy, truskawkowy 250g szt. 200     

3.  herbata expressowa (opakowanie 100 torebek) Lipton, Tetley  szt. 10     

4.  herbata owocowa (opakowanie 25 torebek ) typu Saga szt 100     

5.  groszek konserwowy puszka 400g po odcieku 240g szt. 10     

6.  brzoskwinia w syropie połówki 820g po odcieku 480g szt 20     

7.  ketchup łagodny typu Roleski lub równoważny opak. 1l litr   10     

8.  kasza jęczmienna średnia opak. 500g  kg 50     

9.  kasza manna opak. 500g kg 15     

10.  kasza gryczana opak. 500g kg 50     

11.  kasza jaglana opak.500g kg 10     

12.  ryż biały, długoziarnisty opak. 1kg  kg 100     

13.  sól magnezowo- potasowa  opak. 0,35 kg kg  100     

14.  sól jodowana 1 kg kg 100     

15.  sałatka wielowarzywna w słoiku nie mniejszym niż 900 ml   
po odcieku 450 g 

szt. 100     

16.  żurek śląski w proszku 75g Winiary lub równoważny,  szt. 80     

17.  cukier wanilinowy  16g szt. 50     

18.  musztarda stołowa delikatesowa 1l litr 20     



 10

19.  majeranek 6g szt. 50     

20.  kukurydza konserwowa słodka opak. 400g po odcieku 220g szt. 10     

21.  przyprawa do mięs Delikat opak. 200g szt. 100     

22.  mąka pszenna typ 500,550 opak. 1kg  kg 150     

23.  makaron spaghetti  500g –Lubella lub równoważny szt. 250     

24.  proszek do pieczenia 16g szt. 30     

25.  cukier puder opak. 0,5kg szt. 40     

26.  makaron łazankowy 500g typu Lubella lub równoważny  szt. 50     

27.  makaron świderki 500g Lubella lub równoważny  szt. 200     

28.  makaron muszelki 500g Lubella lub równoważny  szt.  100     

29.  makaron kokardki 500 g Lubella lub równoważny  szt. 50     

30.  makaron nitki 500 g Lubella lub równoważny szt. 100     

31.  makaron ryżowy 250g Lubella lub równoważny szt. 50     

32.  makaron rurki  Pełne Ziarno 400g Lubella lub równoważny szt 60     

33.  mąka ziemniaczana 1kg kg 5     

34.  majonez rzymski lub równoważny w opak. 1l szt. 40     

35.  miód prawdziwy wielokwiatowy  1,2 kg kg 40     

36.  olej uniwersalny Kujawski lub równoważny opak.1l litr  300     

37.  ogórek konserwowy słoik nie mniejszy niż 900ml po odcieku 450g szt. 60     

38.  ocet spirytusowy 10% opak. 500ml szt. 20     

39.  koncentrat pomidorowy 30% opak. 1l szt. 120     

40.  ziele angielskie opak. 15g szt. 30     

41.  liść laurowy opak. 6g szt. 20     

42.  pieprz czarny mielony  opak. 20g szt. 50     

43.  koncentrat barszczu czerwonego butelka opak. 300ml typu Krakus lub 
równoważny 

szt.  20     

44.  papryka konserwowa słoik nie mniejszy niż 900ml po odcieku 450g szt. 5     

45.  czosnek granulowany opak. 20g szt. 40     

46.  rosół drobiowo-warzywny (kostka) opak. 180g szt. 60     

47.  bazylia opak.7 g. szt. 60     
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48.  papryka mielona słodka opak. 20g szt. 50     

49.  zioła prowansalskie opak. 10g szt.  100     

50.  kminek opak. 20g szt. 20     

51.  koper suszony opak. 10g  szt. 100     

52.  pietruszka suszona 10g szt. 100     

53.  jałowiec mielony opak. 15 g. szt. 15     

54.  przyprawa Vegeta opak. 250 g. szt. 25     

55.  zupa grochowa w proszku opak. 75g typu Winiary lub równoważna szt. 100     

56.  sos boloński opak. 75g typu Winiary lub równoważny szt. 50     

57.  pieprz ziołowy opak. 20g szt. 20     

58.  cynamon mielony opk.20g szt 10     

59.  chrzan  tarty łagodny na kwasku cytrynowym opakowanie 270g szt. 20     

60.  budyń 65g - różne smaki typu Winiary lub równoważna szt. 60     

61.  kisiel 58g - różne smaki typu Winiary lub równoważna szt. 60     

62.  galaretka owocowa 75g (w proszku) – różne smaki typu Winiary lub równoważna szt. 100     

63.  płatki kukurydziane CORN FLAKES 300g –Nestle lub równoważny szt. 15     

64.  kakao rozpuszczalne (typu Puchatek) 300 g lub równoważny szt. 60     

65.  musli owocowo-zbożowe 350g (Sante) lub równoważny szt. 60     

66.  soczek owocowy w kartonie 250ml szt. 400     

67.  sok owocowo-warzywny w butelce typu Kubuś lub równoważny  300ml szt. 400     

68.  płatki czekoladowe Nesquik 300g Nestle lub równoważny  szt. 30     

69.  pałeczki kukurydziane typu Flips 60g szt 100     

70.  posypka owocowa lub czekoladowa 50g szt 100     

71.  wiórki kokosowe 200g typu Kresto lub równoważny szt 50     

72.  płatki migdałowe 100g lub równoważny szt 50     

73.  rodzynki sułtańskie 100g lub równoważny szt 100     

74.  żurawina suszona100g Sante lub równoważny szt 50     

75.  rurki waflowe op.2,80 kg szt 5     

76.  czekolada gorzka (75% kakao)250g –Wedel lub równoważna szt 100     
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77.  czekolada deserowa (45%kakao)–Wedel lub równoważna szt 100     

78.  bita śmietana w sprayu 250g- (śmietanka 80%)  
Bakoma lub równoważna 

szt 50     

 
Cena netto pakietu nr 7 – …………………….………. 
 
Cena brutto pakietu nr 7 - ………………….…………                               …………………………………………… 
                 data, pieczęć i podpis 
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PAKIET NR 8 - ARTYKUŁY ŻYWNOŚCIOWE –  Jaja świeże. 
 
Formularz cenowy – wymogi jakościowe: produkt czysty nie poddany zabiegom konserwującym, bez pęknięć, uszkodzeń i śladów obecności szkodników z minimalnym 14 dniowym 
okresem przydatności do spożycia. Jaja świeże klasy A. Harmonogram dostaw: raz w tygodniu w godzinach od 700-10.00 za wyłączeniem okresów wolnych od zajęć szkolnych. Dostawy: 
w ilościach określonych przez zamawiającego, złożone telefonicznie. Wymagany atest o przydatności do spożycia 3 razy w trakcie trwania umowy (sprawozdanie z badań kału na pałeczki 
salmonelli).  

 
Zapotrzebowanie od 02 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.   
Formularz cenowy: 
 
Lp. Wyszczególnienie i opis artykułów żywnościowych Jedn. miary Ilość Cena jedn. 

(zł)  
VAT Wartość netto Wartość brutto 

1. Jaja kurze świeże klasy A wielkość L chowu 2 
 

szt. 1000     

 
Cena netto pakietu nr 8 - ………………..……….  
 
Cena brutto pakietu nr 8 - …………………………                              …………………………………………… 
                 data, pieczęć i podpis 
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WYKAZ OGÓLNY ZAMAWIANYCH TOWARÓW  
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Pakiet nr 1 – mięso, podroby, wędliny. 
· 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: zgodnie z załącznikiem nr 2  
· 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.00.00.00-8, 15.10.00.00-9. 
· 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2017 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: pakiet nr 2 - warzywa i owoce. 
· 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: zgodnie z załącznikiem nr 2  
· 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.00.00.00-8, 15.30.00.00-1. 
· 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2017 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: pakiet nr 3 - ryby i mrożonki. 
· 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: zgodnie z załącznikiem nr 2  
· 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.22.00.00-6, 15.33.00.00-0,  
· 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2017 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: pakiet nr 4 - mleko, nabiał. 
· 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: zgodnie z załącznikiem nr 2  
· 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  15.50.00.00–3 
· 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2017 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: pakiet nr 5 – pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie. 
· 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: zgodnie z załącznikiem nr 2  
· 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15810000-9  
· 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2017 

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: pakiet nr 6 - wyroby garmażeryjne świeże. 
· 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: zgodnie z załącznikiem nr 2  
· 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.89.42.00-3. 
· 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2017 

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: pakiet nr 7 - pozostałe artykuły żywnościowe. 
· 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: zgodnie z załącznikiem nr 2  
· 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.40.00.00-2, 15.60.00.00-4, 15.80.00.00-6. 
· 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2017  

CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: pakiet nr 8 – jaja świeże  
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· 1) krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: zgodnie z załącznikiem nr 2 
· 2) wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03142500-3 
· 3) czas trwania lub termin wykonania: zakończenie: 31.12.2017 

 
1. Produkty żywnościowe muszą być dostarczane w opakowaniach jednostkowych opisanych w formularzu cenowym lub w opakowaniu o gramaturze bardzo zbliżonej, nie 

mniejszej niż opisana przez Zamawiającego.  
 

2. Produkty żywnościowe objęte dostawą powinny spełniać wymogi sanitarno-epidemiologiczne i zasady systemu HACCP w zakładach żywienia zbiorowego między innymi:  
a) odpowiednie specyfikacje jakościowe lub atesty; 
b) odpowiednie oznakowanie i termin przydatności do spożycia;  
c) odpowiedni sposób przewożenia towarów - zachowanie rozdzielności transportu;  
d) odpowiednią temperaturę podczas transportu i warunki sanitarne pojazdu. 
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