
Załącznik do SIWZ nr 1

L.p. Przedmiot zamówienia – minimalne wymagania Zamawiającego Jednostka miary Ilość

1. 2. 3. 4.

1.

Cukierki czekoladowe nadziewane, nadzienie o różnych smakach, co najmniej o smaku pistacjowym, kokosowym, 
czekoladowym; cukierki oblane czekoladą min. 38 %, każdy zapakowany w osobny papierek, zamawiający planuje zakup w 
kilogramach, min. logistyczne 1 kg

kg 15

2.
Kandyzowane śliwki w masie kakaowej w czekoladzie min. 30%, każda zapakowana w osobny papierek, opakowanie  w 

formie bombonierki min. 300 g* op. 15

3
Kandyzowane śliwki w masie kakaowej w czekoladzie min.  30%, każda zapakowana w osobny papierek,
zamawiający planuje zakup w kilogramach, min. logistyczne 1 kg kg 25

4. Bombonierka: czekoladki nadziewane kremem – min. 4 różne smaki, opakowanie w formie bombonierki, op. min. 380 g*.
Zamawiający preferuje aby w bombonierce każda czekoladka była zapakowana osobno.

op. 10

5.
Bombonierka: czekoladki nadziewane kremem – min. 7 różnych smaków, opakowanie w formie bombonierki, op. min. 160 

g* op. 310

6.
Galaretki pektynowe posypane cukrem, o różnych smakach co najmniej malinowym, pomarańczowym, cytrynowym, z 
nadzieniem (9%), każda zapakowana w oddzielny papierek zamawiający planuje zakup w kilogramach, min. logistyczne 1 
kg

kg 10

7.
Galaretki pektynowe oblane czekoladą min. 25%, o różnych smakach co najmniej pomarańczowym, cytrynowym, 
malinowym, wiśniowym, każda zapakowana w oddzielny papierek zamawiający planuje zakup w kilogramach, min. 
logistyczne 1 kg

kg 20
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8. Ciastka kruche z dziurką o smaku czekoladowym op. min 130 g* op. 100

9.
Ciasteczka kruche z nadzieniem o smaku wiśniowym min. 25 %

op. min. 130 g* op. 130

10. Ciastka kruche, dostępne w różnych wariantach smakowych min. z kawałkami czekolady i/lub orzechami i/lub rodzynkami 

op. min. 135 g *
op. 150

11.
Ciastka herbatniki oblane czekoladą z karmelem i/lub chrupkami i/lub bakaliami, op. min. 100 g * op. 320

12.
Biszkopty okrągłe, z galaretką (min. 52%) w różnych smakach min. pomarańczową, wiśniową, malinową, oblane czekoladą 

od strony galaretki, op. min. 140 g * op. 300

13. Ciasteczka owsiane z sezamem, zawartość płatków owsianych min. 18%, zawartość sezamu min. 2%, op. min. 185  g* op. 100

14. Ciastka herbatniki  z dodatkiem masła, z jednej strony oblane mleczną czekoladą (min. 22%), op. min. 171 g* op. 200
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15. Pierniki nadziewane marmoladą,  min. 23 % w różnych smakach, w polewie czekoladowej lub kakaowej min. 29 %, op. min. 

150 g *
op. 230

16. Paluszki z cebulką i serem, op. min. 70 g * op. 50

17. Paluszki z makiem, op. min. 70 g* op. 50

18.
Paluszki z solą, op. min. 70 g * op. 300

19.
Delikatna pianka o smaku waniliowym, oblana z każdej strony czekoladą min. 25% op. min. 330 g* op. 15

20. Kruche wafelki przekładane kremem kakaowym, min. 70% op. min. 180 g * op. 130

21.
Ciasteczka owsiane, zawartość płatków owsianych  min. 15%, polane z jednej strony czekoladą mleczną min. 20%, op. min.

210 g* op. 70

ZP-P.I.271.5.2020 Zał. nr 1do siwz –  Opis przedmiotu zamówienia Strona 3 z 5



Załącznik do SIWZ nr 1

L.p. Przedmiot zamówienia – minimalne wymagania Zamawiającego Jednostka miary Ilość

22. Mleko UHT, zawartość tłuszczu 2,0%, w opakowaniu kartonowym  0,5 l  z zamknięciem plastikowym * op. 950

23. Mleko UHT, zawartość tłuszczu 0,5 %, w opakowaniu kartonowym 0,5 l z zamknięciem plastikowym * op. 180

24.
Śmietanka w płynie, zawartość tłuszczu min. 10 % w pojemniczkach jednorazowych, pakowana w zestawie 10 szt x min. 

10g * op. 500

25. Cukier biały, kryształ, op. min. 1 kg * op. 130

26. Herbata ekspresowa, czarna, w op. min 100 szt. x min. 2 g, w saszetkach ze sznurkiem i zawieszką (etykietą) * op. 90

27. Herbata ekspresowa, czarna, w op. min. 50 szt. x min. 2 g,  w saszetkach ze sznurkiem i zawieszką (etykietą) * op. 50

28. Herbata ekspresowa zielona w op. min. 15 szt.  x min. 2 g,  w saszetkach ze sznurkiem i zawieszką (etykietą) * op. 220

29.
Herbata ekspresowa, różne smaki, min.6 smaków: żurawina -malina, grejpfrut-pomarańcza, malina-wiśnia, limonka-cytryna, 

melisa-gruszka, melisa-pomarańcza op. min. 20 szt x min. 2 g w saszetkach ze sznurkiem i zawieszką (etykietą) * op. 150

30.
Herbatka ekspresowa, miętowa, 100 % liści mięty pieprzowej, op. min. 20 szt x min. 2 g w saszetkach ze sznurkiem i 

zawieszką (etykietą) * op. 40

31.
Herbatka ekspresowa, melisa, 100 % liści melisy, op. min. 20 szt x min. 2 g w saszetkach ze sznurkiem i zawieszką 

(etykietą) * op. 30

32. Kawa rozpuszczalna, 100 % kawy naturalnej, op.- słoik szklany, waga kawy w słoiku: min. 100 g * op. 30
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33.
Kawa rozpuszczalna, 100 % kawy naturalnej, z naturalną kawową pianką, op.- słoik szklany, waga kawy w słoiku: min. 200 g

* op. 80

34. Kawa rozpuszczalna, 100 % kawy naturalnej, op.- słoik szklany, waga kawy w słoiku: min. 200 g * op. 70

35.
Kawa drobno mielona, do parzenia w ekspresie oraz metodą tradycyjną , tzn. np. w filiżance , kubku lub szklance, pakowana

próżniowo, op. min. 250 g, * op. 30

36. Kawa ziarnista, 100 %  Arabiki, całe ziarna, do parzenia w ekspresie oraz metodą tradycyjną op. min. 1000 g* op. 430

* Przedmiot zamówienia musi być dostarczony w opakowaniach oryginalnych, czyli stosowanych przez producenta danego produktu; bez dzielenia gramatury, bez 
przelewania i przesypywania

Artykuły spożywcze  muszą posiadać   datę przydatności do spożycia nie krótszą niż 6 miesięcy od dnia dostawy.  
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