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                                                                             Załącznik Nr 1 

  

Zestawienie orientacyjne  zapotrzebowania na  owoce i warzywa   

Domu Pomocy Społecznej w Karwodrzy, Karwodrza 116, 33-170 Tuchów 

 

Grupa kodu numerycznego Wspólnego Słownika Zamówień CPV 03220000-9  „Warzywa, 

owoce i orzechy”  

 

Wszystkie ceny i wartości w ofercie (wyrażone w PLN) należy podać z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku.  

 

ROZEZNANIE CENOWE 

 

L.p. Nazwa towaru Orientacyjna 

ilość i 

jednostki 

miary (szt./kg) 

Cena 

jednostkowa  

BRUTTO 

(1 szt./kg) 

Uwagi 

 

-1- -2- -3- -4- -5- 

1. Arbuz 150 kg   

2. Banan  30  kg   

3. Brokuły 40 szt.   

4. Buraki 240 kg   

5. Cebula 70 kg   

6. Cukinia 40 kg   

7. Cytryna 4 kg   

8. Czosnek 30 szt.   

9. Fasola „Jaś” 5 kg   

10. Groch łuskany 0,5kg 40 szt.   

11. Jabłka 100 kg   

12. Kapusta pekińska 30 szt.   

13. Kapusta czerwona 100 szt.   

14. Kapusta włoska 15 szt.   

15. Kapusta biała 100 kg   

16. Kapusta kiszona 80 kg   

17. Kalafior świeży 50 szt.   

18. Kiwi koszyczek 30 szt.   

19. Koper (pęczek) 70 szt.   

20. Marchew 300 kg   

21. Ogórek świeży 20 kg   

22. Pieczarka 40 kg   

23. Pietruszka nać (pęczek) 180 szt.   

24. Pietruszka korzeń 10 kg   

25. Pomarańcza siatka 20 szt.    

26. Pomidor 20 kg   

27. Por 30 kg   

28. Rzodkiewka (pęczek) 200 szt.   

29. Sałata zielona 160 szt.   



Znak sprawy: DPS 271/ZO/7/2021 

 

 

30. Seler 120 kg   

31. Szczypior (pęczek) 300 szt.   

32. Śliwka węgierska 20 szt.   

33. Truskawka 25 kg   

34. Winogrono jasne 30 kg   

35. Ziemniaki 3 000 kg   

36.  Pomarańcza 30 kg   

37 Susz na kompot 250g 12  szt.   

38. Fasola szparagowa 

świeża 

40 kg   

39. Kapusta młoda 40 kg   

  40. Papryka świeża 10 kg   

41. Mandarynki 30 kg   

42. Nektarynki 30 kg   

43. Brzoskwinie  30 kg   

44. Bakłażan 10 kg   

45 Jarmuż 10 kg   

46. Rabarbar 30 kg   

47. Borówka  leśna  10 kg   

48. Borówka amerykańska 10 kg   

49. Dynia 20 kg   

50. Winogrono czerwone 40 kg   

51. Kapusta pekińska        kg   

52. Kapusta czerwona        kg   

53. Kapusta włoska        kg   

54. Kapusta biała        kg   

55. Kapusta kiszona – 

woreczek 1,10 

       szt.    

56. Por         szt.    

57. Kapusta młoda         szt.   

58. Śliwki suszone        kg   

59. Bakłażan         szt.   

60. Jarmuż – pęczek         szt.    

61. Rabarbar –pęczek         szt.   

62.  Dynia        szt.   

63. Brzoskwinie koszyczek 

1 kg  

      szt.    

  RAZEM   ------------------ 

 

Przy określaniu cen ilości asortymentu w szt. proszę w uwagach dodatkowo określić 

orientacyjną wagę np. główki kapusty, dyni, bakłażana czy pora – jego wielkość.  

 

Warunki obowiązujące Wykonawcę 

 

1. Wykonawca     składając     ofertę     deklaruje     utrzymanie cen jednostkowych produktów  

w okresie od 1.07.2021 do 31.12.2021 roku. 

2. Wykonawca  będzie dostarczał warzywa i owoce pierwszej klasy jakości, świeże, 

odpowiadające normom jakościowym właściwym dla danego rodzaju produktów, które 
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obowiązują na terenie Polski, o aktualnych terminach przydatności do spożycia. Opakowania 

dostarczanych przez Wykonawcę artykułów spożywczych muszą być oznakowane widoczną 

datą terminu przydatności do spożycia. 

3.  Wszystkie artykuły suche (nasiona i owoce suszone) powinny być pakowane w czyste 

opakowania jednostkowe przeznaczone do kontaktu z żywnością chroniące zawartość przed 

uszkodzeniem. Nasiona powinny być suche, bez obecności szkodników oraz uszkodzeń przez 

nich wyrządzonych, bez śladów pleśni czy wilgoci. Nie dopuszczalne są produkty 

uszkodzone, połamane, a także zniszczone lub otwarte opakowania albo hermetycznie 

nieszczelne. 

4. Warzywa i owoce powinny być: 

Wygląd: zdrowe (bez śladów gnicia i pleśni), wolne od szkodników i uszkodzeń przez nich 

wyrządzonych, nie zwiędnięte, czyste, nie uszkodzone; 

a) Barwa: Typowa dla odmiany; 

b) Smak i zapach: niedopuszczalny obcy smak, posmak czy zapach; 

c) Jednolitość: jednolite w opakowaniu pod względem pochodzenia, jakości, 

wielkości i możliwie w tym samym stopniu dojrzałości i rozwoju; 

d) Opakowanie: towar winien być przewożony w opakowaniach do tego 

przeznaczonych wykonane z materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, 

nie uszkodzone, nie zamoczone i czyste, bez śladów pleśni i obcych zapachów. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania  warzyw i owoców do magazynu  

Zamawiającego własnym transportem na własny koszt i ryzyko, przy zachowaniu 

odpowiednich   reżimów   sanitarnych   wymaganych   dla   przewozu   żywności  zgodnie  

z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jednolity Dz. 

U. 2020r. poz. 2021) oraz innymi aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie 

przedmiotu zamówienia. Koszt dostarczenia musi być wliczony w oferowane ceny 

jednostkowe   artykułów  spożywczych,  Wykonawcy nie przysługuje odrębne wynagrodzenie 

z tytułu dostarczenia produktów. 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dostarczający zamówiony towar pomagał przy jego 

rozładunku w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz był obecny podczas 

sprawdzenia zgodności towaru z zamówieniem. 

5. Dostawa dwa razy w tygodniu w poniedziałek i czwartek w godzinach dopołudniowych.  

6. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany ilości poszczególnego asortymentu.  

Ilości   podane   w   zapotrzebowaniu   są  ilościami  orientacyjnymi  jakie Zamawiający może 

ale nie musi zakupić. 

7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

8. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.06.2021 roku o godzinie 10 15. 

9. Z   firmą,   która   złoży   najkorzystniejszą   ofertę   cenową   zostanie   podpisana   umowa         

o współpracy. 

 

 

 


