
Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie, dostawa i wydawanie 1 000 szt. paczek spożywczo -  
przemysłowych dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.

2. Zawartość jednej paczki stanowić ma zestaw dwóch oddzielnie zapakowanych paczek z artykułami 
spożywczymi (tabela nr 1) i przemysłowymi (tabela nr 2). Wszystkie artykuły powinny być w 
oryginalnym opakowaniu producenta. Zamawiający nie dopuszcza opakowań zastępczych. 
Wykonawca opakuje paczki posegregowane wg. asortymentów tj. spożywcze i przemysłowe w 
estetyczne i trwałe opakowania, zabezpieczające przed zniszczeniem zawartości paczek oraz 
wygodne do niesienia.

ZAWARTOŚĆ PACZKI -  ARTYKUŁY SPOŻYWCZE Tabe a nr 1
Nazwa towaru Gramatura Ilość

Szynka konserwowa w puszce - 
mięso wieprzowe min. 80% 455 g

1

Pasztet w puszce drobiowy 155 g 1

Kostki rosołowe wołowe 12 kostek 120 g 1

Kostki rosołowe drobiowe 12 kostek 120 g 1
Przyprawa uniwersalna- mieszanka warzyw, przypraw, 
soli - dodatek smakowy do zup, sosów, mięs, ryb i 
innych potraw.

500 g 1

Sardynki w oleju w puszce 120 g
Tuńczyk w kawałkach w oleju - puszka 185 g 1
Herbata ekspresowa czarna- saszetki 100 szt. 200 g

Kawa rozpuszczalna -100%  kawy naturalnej 100 g 1

Kakao rozpuszczalne "instant" - miękkie opakowanie 600 g 1

Brzoskwinie - połówki w lekkim syropie w puszce 8 2 0 - 8 5 0 g 1

Ananas - plastry w puszce 5 6 5 - 5 8 0 g 1

Czekolada gorzka - masa kakaowa w czekoladzie 
minimum 46%.- tabliczka

100 g 1

Czekolada mleczna - zawierająca nie mniej niż 25 % 
suchej masy kakaowej - tabliczka

100 g 1

Nadziewane pierniczki w naturalnej czekoladzie 160 g 1

Mleczko w czekoladzie - waniliowa pianka oblana 
naturalną czekoladą

420 g 1

Cukierki w czekoladzie - mieszanka 490 g 1

Galaretka owocowa w proszku 75 g
Rodzynki suszone 200 g 1

Morele suszone 200 g 1



ZAWARTOŚĆ PACZKI - ARTYKUŁY PRZEMYSŁOWE Tabela nr 2

Nazwa towaru Gramatura Ilość
Proszek do prania (kolor) 3 kg 1

Płyn do płukania tkanin 11 1

Mydło w kostce 100 g

Zmywaki kuchenne - dwuwarstwowe: 
miękka gąbka do zmywania i szorstka gruba 
fibra do szorowania

10 szt 1

Płyn do mycia naczyń kuchennych 11 1

Żel pod prysznic 500 ml 1

Szampon do włosów uniwersalny 400 mi 1

Mleczko do czyszczenia różnych rodzajów 
powierzchni

700 ml 1

Balsam do ciała odżywczy 300 ml 1

Ściereczki kuchenne bawełniane min. 
40cmx60cm

10 szt 1

Pasta do zębów 125 ml 1

Komplet pościeli z kory: 160cmx200cm 
poszwa, 70cmx80cm poszewki - 2 szt.

140g/m2 1

Duży ręcznik 70cmxl40cm 540-600g/m2 1

Mały ręcznik 50cmx90cm 540-600g/m2 1

Koc polarowy 160cmx200cm 180g/m2 1
3. Zamawiający nie dopuszcza zmian asortymentowych zawartości paczek. Zamawiający dopuszcza, 

aby oferowana gramatura różniła się o +/- 20% od określonej w opisie przedmiotu zamówienia.

4. Wymagany minimalny termin ważności artykułów spożywczych do 31.05.2014 r., artykułów 
czekoladowych i zawierających czekoladę do 31.01.2014 r., zaś artykułów chemicznych do

31.12.2014 r. Na opakowaniach wszystkich artykułów spożywczych i chemicznych musi być 
umieszczony czytelny termin ważności.

5. Przygotowanie i wydawanie paczek powinno odbywać się w odpowiednich warunkach higieniczno 
- sanitarnych oraz spełniających przepisy bhp.

6. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia miejsca oraz personelu do wydawania paczek. 
Zamawiający wymaga, aby miejscem wydawania paczek był budynek wskazany przez Wykonawcę na 
terenie Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy (z wyłączeniem Wólki Węglowej), z dobrym dojazdem 
komunikacyjnym ZTM, w bliskiej odległości od przystanku autobusowego, tramwajowego lub stacji 
metra. Punkt musi być dostępny dla osób niepełnosprawnych. Wykonawca będzie zobowiązany do 
wydania paczek klientom Ośrodka w miejscu wskazanym do odbioru.

7. Wykonawca przekaże Zamawiającemu, najpóźniej w dniu podpisania umowy dane dotyczące 
miejsca i dokładnego terminu wydawania paczek. Paczki będą wydawane przez Wykonawcę przez 5 
kolejnych dni roboczych. Preferowany przez Zamawiającego termin wydawania paczek to okres od
09.12.2013 r. do 13.12.2013 r. w godzinach 10 - 1 8 .

8. Zamawiający zobowiązuje się do przekazania Wykonawcy faksem lub pocztą elektroniczną 
imiennej listy osób upoważnionych do odbioru paczek najpóźniej na 2 dni przed terminem 

rozpoczęcia wydawania paczek. Wykonawca wydając paczkę, pobiera na liście osób upoważnionych 
do odbioru paczki, pokwitowanie odbioru paczki.



9. Nieodebrane w terminie paczki wraz z wykazem klientów, którzy nie dokonali odbioru Wykonawca 
przekaże Zamawiającemu do siedziby Zamawiającego własnym transportem i na koszt Wykonawcy, w 
terminie uzgodnionym z Zamawiającym, nie później jednak niż do dnia 17.12.2013 r.


