Projekt „Rodzinka jest dobra na wszystko” współfinansowany
z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Załącznik nr 2a do Zapytania ofertowego

Opis przedmiotu zamówienia
Część nr 1 – „Zakup artykułów spożywczych na spotkania grup wsparcia dla uczestników
projektu „Rodzinka jest dobra na wszystko”.
1. Przedmiot zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest zakup artykułów spożywczych na spotkania grup
wsparcia, dla uczestników projektu „Rodzinka jest dobra na wszystko” współfinansowanego
z Europejskiego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Produkty będą zamawiane w całym okresie trwania umowy od dnia jej zawarcia do
30.09.2021 r., maksymalnie na 4 dni robocze w tygodniu, na spotkania odbywające się
w siedzibie Zamawiającego tj. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli
przy ul. Dąbrowskiego 15 lub w miejscu ustalonym ze Zleceniobiorcą.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje.

Realizacja obejmuje zakup artykułów spożywczych dla maksymalnie 2332
osób w całym okresie obowiązywania umowy, biorących udział w spotkaniach grup
wsparcia, w liczbie minimalnej 7 spotkań w miesiącu dla maksymalnie 102
uczestników miesięcznie.
3. Miejsce realizacji zamówienia.

Zamawiający

będzie

dokonywał

odbioru

artykułów

spożywczych

w asortymencie i ilościach podanych Wykonawcy w zamówieniu szczegółowym.
Odległość odbioru ww. artykułów nie przekroczy 4 km od siedziby Zamawiającego tj.
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli, ul. Dąbrowskiego 15.
4. Termin trwania realizacji zamówienia.

Od dnia zawarcia umowy do 17.09.2021 r.
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5. Zobowiązania Wykonawcy.

Sprzedawane przez Wykonawcę artykuły spożywcze muszą spełniać
następujące warunki:
a) artykuły spożywcze muszą być w I gatunku, świeże, nie będą pozbawione walorów
smakowych i zapachowych;
b) muszą posiadać czytelną datę ważności w miejscu łatwo dostępnym;
c) muszą odpowiadać obowiązującym wymaganiom jakościowym, o odpowiedniej
gramaturze

(określonej

w

formularzu

asortymentowo-cenowym),

posiadać

odpowiedni smak, zapach, kolor i konsystencję, odpowiednią dla poszczególnego
produktu;
d) w sytuacjach wyjątkowych, Wykonawca po wcześniejszym uzyskaniu zgody od
Zamawiającego, może dostarczać artykuły w gramaturach odbiegających od
gramatury określonej w formularzu asortymentowo – cenowym.

Lp.

Nazwa asortymentu

Szacunkowe zapotrzebowanie
na artykuły spożywcze w całym
okresie trwania umowy

j.m.

1. Kawa rozpuszczalna 200 g

71 szt.

2. Kawa sypana 500 g

47 szt.

3. Herbata czarna 100 torebek

23 szt.

4. Herbata zielona 40 torebek

58 szt.

5. Herbata wieloowocowa 20 torebek
6. Herbata malinowa 25 torebek
7. Herbata żurawinowa 20 torebek
8. Cukier 1 kg
9. Mleko ½ l 3,2 %

117 szt.
93 szt.
117 szt.
58 szt.
233 szt.
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10. Woda mineralna niegazowana 0,5 l

2332 szt.

11. Woda gazowana 0,5 l

2332 szt.

12. Sok jabłkowy 1 l

466 szt.

13. Sok pomarańczowy 1 l

466 szt.

14. Sok multiwitamina 1 l

466 szt.

15. Rogal 60 g

2332 szt.

16. Baton czekoladowy

2332 szt.

17. Ciastka maślane op. 2 kg

32 szt.

18. Ciastka z czekoladą op. 2 kg

46 szt.

19. Ciastka z galaretką op. 2 kg

53 szt.

20. Paluszki 300 g

466 szt.

21. Krakersy 90 g

1166 szt.

6. Wymagania dotyczące zakupu.

a) Wykonawca zobowiązuje się sprzedać artykuły w asortymencie, ilości i cenach
określonych w złożonej ofercie stanowiącej Załącznik nr 1a do Formularza oferty.
Ceny przedstawione w ofercie będą obowiązywać w całym okresie trwania umowy.
Faktyczny zakup artykułów objętych zamówieniem zależny będzie od potrzeb
Zamawiającego, a niewykorzystane liczby produktów będących przedmiotem
zamówienia – w razie mniejszych potrzeb – nie może być podstawą roszczeń
Wykonawcy wobec Zamawiającego.
b) Ilości zamawianych produktów podawane będą Wykonawcy drogą telefoniczną lub
pocztą elektroniczną e – mail w dni robocze na cztery dni z góry, z wyszczególnieniem
ilości i asortymentu.
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c) Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy partiami po otrzymaniu
zamówienia szczegółowego od Zamawiającego. Odbiór będzie następował w dni
robocze

w godz. 12:00-14:30 według podanego

zamówienia. Wykonawca

zobowiązuje się do bezzwłocznego potwierdzenia otrzymanego zamówienia
szczegółowego, a w przypadku niemożności realizacji

w ww terminie do

bezzwłocznego powiadomienia o takim stanie rzeczy wraz ze wskazaniem daty
możliwego zakupu.
d) Możliwość reklamacji – gwarancja szybkiej wymiany zakwestionowanych
produktów od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego.
e) Możliwość uzupełnienia zakupu w razie potrzeby.
f) Łatwy kontakt z Wykonawcą.
g) Zamawiający dopuszcza zmiany w ilości szacunkowej dotyczącej asortymentu.
i) Dokumentem potwierdzającym zakup przedmiotu umowy jest faktura wystawiona
przez Wykonawcę raz w miesiącu.
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