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OPZ dla zapytania ofertowego na dostawę kurzych jaj, pokarmu dla ryb  dla zwierząt w 

Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Łodzi  Sp. z o.o. 

Zamówienie podzielone jest na pięć części pn: 

część 1 – Dostawa kurzych jaj 

część 2  – Dostawa pokarmu dla ryb 

Część ogólna dotycząca części  

 

1. Przedmiotem zamówienia są dostawy żywności dla zwierząt określonych, co do rodzaju i 

ilości w szczegółowych opisach poszczególnych części zamówienia.  

2. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów równoważnych.  

Za produkt „równoważny” Zamawiający uzna produkt, który będzie posiadał co najmniej 

takie cechy jakościowe, skład surowcowy/wartości odżywcze, konsystencję, zapach, smak i 

barwę jak produkty opisane  

poniżej w tabelach zamieszczonych w opisach szczegółowych poszczególnych części 

zamówienia.  

3. Zamawiający w trakcie realizacji umowy może dokonywać przesunięć ilościowych 

asortymentu według bieżących potrzeb i celowości ich zakupu pod warunkiem 

nieprzekroczenia kwot umowy.  

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości zamówionych towarów. 

Wskazane ilości artykułów są prognozowane - Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za 

faktycznie zamówioną i dostarczoną ilość towarów.  

5. Dostawy odbywać się będą etapami, w terminach uzgodnionych  

z Zamawiającym, w okresie: od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia  

2017 r. Zamówienia będą przekazywane sukcesywnie – w zależności od potrzeb zgłoszonych 

przez Miejski Ogród Zoologiczny w  Łodzi Sp. z o.o.. Sposób składania zamówienia: 

pisemnie, drogą elektroniczną bądź telefonicznie. 

6. Termin realizacji zamówienia nie może przekroczyć 3 dni roboczych,  

licząc od dnia złożenia zamówienia. Zamawiający przewiduje także w sytuacjach awaryjnych 

tryb pilny, gdzie termin realizacji zamówienia nie może przekroczyć 1 dnia roboczego, licząc 

od dnia złożenia zamówienia 

7. Skalkulowane ceny winny zawierać wszystkie istotne elementy składające się na cenę 

wpisaną do formularza ofertowego.  

8. Wykonawca zobowiązany będzie dostarczać przedmiot zamówienia  

do siedziby Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Łodzi Sp. z o.o. przy ul. Konstantynowskiej 

8/10, własnym transportem wraz z rozładunkiem i wniesieniem do pomieszczeń wskazanych 

przez Zamawiającego, na własny koszt, bez obciążania z tego tytułu Zamawiającego 

dodatkowymi kosztami.  

 

 

 

Część 1 

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa kurzych jaj w ilości: 

 

12 000 szt. – kurzych jaj 



 

Szczegółowe wymagania 

 

a) jaja kurze świeże rozmiar L, 

b) pakowane zbiorczo z odpowiednio długim terminem przydatności do spożycia widocznym 

na opakowaniu zbiorczym min 14 dni, 

c) jaja nie uszkodzone, 

d) świeże bez nadmiernej ilości zanieczyszczeń na skorupach. 

 

Szczegóły dostawy: 

Dostawca dostarcza towar do siedziby Zamawiającego własnym środkiem transportu na koszt 

własny do godz. 14.00. Częstotliwość dostaw przez cały rok, minimum raz w tygodniu, w  terminie 

i ilościach uzgodnionych z Zamawiającym doraźnie. Jakość dostarczanego produktu przyjmowana, 

pod kontrolą przedstawiciela Zamawiającego. 

 

Cena przyjęta przez strony w umowie pozostanie niezmienna  do końca trwania umowy. 

  

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosi 10%. 

 

Kod CPV:   

03142500-3 Jaja 

 

 

 

Część 2 

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa pokarmu dla ryb w ilości: 

 

147  l   – płatków dla ryb akwariowych 

  64 kg – karma mrożonych dla ryb akwariowych 

  15 kg – granulatu dla ryb akwariowych 

140 l    – granulatu  dla ryb stawowych  

    5 l    - gamarusa suszonego 

    1 kg – artemii -jaja 

 

Płatki dla ryb: 

Szczegółowe wymagania 

 

a) Płatki dostarczane w wiadrach o pojemności 20-21 litrów,  

b) opakowania nie mogą być uszkodzone, zamknięte fabrycznie,  

c) termin ważności kilkumiesięczny (minimum 8 miesięcy),   

d) Spirulina super forte 36%  ( 21 litrów) skład: białko surowe 48%, tłuszcz 6%, włókno 3% 

e) Super vit mix (105 litrów) skład: białko sur. 48%, tłuszcz 8%, włókno 3,5% 

f) Spirulina 6% (21 litrów) 

g) Artemia (jaja) w opakowaniach 0,5-1 kg 

 

Karma mrożona dla ryb akwariowych: 



Szczegółowe wymagania 

a) Karma mrożona w opakowaniach 100-150 gramowych, 

b)  opakowania nie mogą być uszkodzone,  

c) karma powinna mieć właściwą dla siebie barwę 

d) ochotka  (15 kg) 

e) mysis (7 kg) 

f) kryl (7 kg) 

g) artemia (7 kg) 

h) wodzień (18 kg) 

i) stynka (10 kg)  w opakowaniach po 70 lub 100g. 

 

Granulat dla ryb: 

Szczegółowe wymagania 

 

a) granulat niepływający dla ryb akwariowych (15 kg) , 

•  w opakowaniach 0,5-1 kg, 

•  opakowania nie mogą być uszkodzone,  

• karma nie może być zanieczyszczona, zbrylona lub zapleśniała, 

• granulat o frakcji M-2kg/ „ 0”- 4kg/ „2”- 5kg/ „5”- 3kg/  „6”- 1kg 

  

b) granulat pływający dla ryb stawowych (140 l) 

•  w opakowaniach nie uszkodzonych,  

• karma nie może być zanieczyszczona, zbrylona lub zapleśniała, 

 

Szczegóły dostawy: 

Dostawca dostarcza towar do siedziby Zamawiającego własnym środkiem transportu na koszt 

własny do godz. 14.00. Częstotliwość dostaw przez cały rok, minimum raz na kwartał, w  terminie i 

ilościach uzgodnionych z Zamawiającym doraźnie. Jakość dostarczanego produktu przyjmowana, 

pod kontrolą przedstawiciela Zamawiającego. 

 

Cena przyjęta przez strony w umowie pozostanie niezmienna  do końca trwania umowy.  

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosi 10%. 

Kod CPV:   

15711000-5 Karma dla ryb 

 


