
L.p.
ilość 

jednost
kowa J.m

1. 8100 litr

2. 1000 litr

3. 1100 kg

4. 1200 szt

5. 500 szt

6. 4000 szt

7. 1300 szt

8. 50 szt

9. 2800 szt

10. 2200 szt
11. 4200 szt
12. 500 szt

13. 600 szt

14. 800
opakowa

nie
15. 6000 szt
16. 100 szt
17. 500 szt
18. 500 szt
19. 4100 szt
20. 100 kg
21. 200 kg

22. 600 kg

23. 70 kg

24. 1200 kg

25. 200 kg

26. 200 litr

27. 200 szt

28. 300 szt

29. 50 szt

Załącznik nr 2 do SWZ w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonym w trybie podstawowym 
opartym na wymaganiach wskazanych w 

art.. 275 pkt 1 ustawy pzp 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego DPA.AG.2610.13.2021

Opis przedmiotu zamówienia

Zapotrzebowanie Domu Pomocy Społecznej "Słoneczne Wzgórze" w Ryjewie na nabiał  Nazwa i kod 
zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 15500000-3 na okres od 01.01.2022 do 

31.12.2022 obejmuje

Ser żółty twardy typu Gouda, Salami, Edamski - produkt naturalny - nie seropodobny- 
krojony

Twaróg trzykrotnie mielony

Jogurt owocowy bez laktozy 120g-150g

Mleko 3,2 % - 1L

Ser topiony "kiełbaska" rózne smaki - 100 g

Ser topiony w plastrach  różne smaki - 100 g

Ser topiony ["Zegar"- 8 sztuk = 1 opakowanie] - różne smaki - 140 g

Serek homogenizowany owocowy, różne smaki -150 g

Jogurt naturalny bez laktozy 120g-150g

Serek kanapkowy śmietankowy, różne smaki ( zioła, papryka, czosnek )- 150g
Serek wiejski - 200 g

Ser wędzony
Ser żółty twardy typu Gouda, Salami, Edamski - produkt naturalny - nie seropodobny

Masło extra 200g. ( min. zawartość tłuszczu 82% )

Serek wędzony produkt naturalny bie seropodobny - krojony

Serek wiejski bez laktozy - 200 g

Jogurt naturalny 150 g

Rodzaj asortymentu

Mleko 2% ( 1 L )

Śmietana 12% ( 0,5 L )

Twaróg krajanka

Deser o konsystencji puddingu z puszystą pianką  - 150 g typ Deser

Serek homogenozowany, owocowy, różne smaki - 150g typu Danio lub równoważny 
Serek kanapkowy śmietankowy, naturalny - 150g

Deser ryż na mleku, różne smaki - 200 g

Jogurt owocowyz kawałkami owoców/zawartość  owoców nie mniej niż 6%/150 g - typu 
Jogobella  lub równoważny

Jogurt pitny - 220 g

Kaszka manna z owocami - 150 g

Ser topiony kostka rózne smaki - 100 g

Jogurt śmietankowy bez laktozy 120 g - 150 g 



30. 100 szt

1. Nabiał musi być świeży i dobrej jakości.

2. Dostawy muszą spełniać warunki wynikające z ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie
żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2020r, poz 2021).

3. Dostarczany nabiał musi posiadać charakterystyczne dla danego rodzaju cechy jakościowe.

4. Dostawy odbywać się będą codziennie od poniedziałku do piątku (dni robocze) do godziny 06:00

Dostawy w terminie do 48 godzin od złożenia zamwóienia

Ser zółty bez laktozy 150 g


