Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego DRR-VIII.433.2.2.2018 z dnia 13.02.2018

DRR-VIII.433.2.2.2018
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
Lp.
1
1.

2.

3.

4.

5.
6.

Cechy artykułu
2
Kawa ziarnista (kawa ziarnista, średnio palona
o delikatnym smaku pozbawionym śladu
goryczki, przeznaczona do parzenia w
ekspresie ciśnieniowym, 100% ziaren arabiki,
nie może być to kawa smakowa ani kawa typu
crema, opakowanie próżniowe)
Kawa mielona (kawa palona, mielona,
przeznaczona do parzenia w ekspresie
ciśnieniowym, 100% wyselekcjonowanych
ziaren arabiki, puszka, słoik lub opakowanie
próżniowe)
Kawa rozpuszczalna (kawa rozpuszczalna,
100% kawy naturalnej, 100% arabica, słoik
szklany)
Herbata czarna w torebce (herbata
ekspresowa, czarna, mieszanka
wysokogatunkowych herbat, bez dodatków,
każda torebka ze sznurkiem i etykietką dla
łatwiejszego zaparzania)
Herbata zielona liściasta, bez dodatków
smakowych
Cukier biały drobnoziarnisty

Jednostka miary
3
opak. po 1000 g

Ilość zamawiana
4
360

opak. po 250 g

35

opak. po 200 g

37

opak. po 100 sztuk

75

opak. po 100 g

25

opak. po 1000 g

27
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6.

7.

8.

9.

Mleko UHT o zawartości tłuszczu 3,2%, karton
z wieczkiem do łatwego otwierania i
zamykania
Mleko zagęszczone (mleko zagęszczone,
niesłodzone, sterylizowane o zawartości
tłuszczu 7,5%, kartonik z wieczkiem do
łatwego otwierania i zamykania)
Woda gazowana (naturalna woda mineralna,
wysoko nasycona dwutlenkiem węgla, butelka
plastikowa lub szklana)
Woda niegazowana (naturalna woda
mineralna, nienasycona dwutlenkiem węgla,
butelka plastikowa lub szklana)

kart. po 1 l

1144

kart. po 0,5 l

30

but. po 0,5 l

644

but. po 0,5 l

744

Wszystkie artykuły powinny posiadać oznakowania informujące o producencie, dacie produkcji, terminie przydatności do spożycia, składzie surowcowym. Oznakowania te
powinny być czytelne i trwałe. Artykuły muszą mieć bezpieczny dla Zamawiającego termin przydatności do spożycia (nie krótszy niż 5 miesięcy od daty dostawy artykułów do
Zamawiającego). W razie dostarczenia artykułów o terminie do spożycia krótszym niż 5 miesięcy licząc od daty dostawy artykułów do Zamawiającego, Wykonawca jest
zobowiązany do wymiany towaru w terminie ustalonym przez Zamawiającego.
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