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OPZ dla zapytania ofertowego na dostawę karmy dla psów i kotów, pokarmu dla ryb, 

ziaren zbóż, słomy i siana oraz karmy dla ptaków  dla zwierząt w Miejskim Ogrodzie 

Zoologicznym w Łodzi  Sp. z o.o. 

Zamówienie podzielone jest na pięć części pn: 

część 1 – Dostawa karmy dla psów i kotów 

część 2  – Dostawa pokarmu dla ryb 

część 3  – Dostawa ziaren zbóż 

część 4  – Dostawa słomy i siana w kostkach 

część 5  – Dostawa karmy dla ptaków  

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 warzyw w ilości: 

 

       90 kg – Karma  granulowana dla psa 

     180 kg -  Karma granulowana dla kota    

     500 kg -  Karma  mokra wysokiej jakości, pełnoporcjowa dla kotów dorosłych  

        

Karma sucha granulowana dla psa:   

Szczegółowe wymagania 

 

a) w wariancie junior  równoważna w składzie  dla Royal Canin 

b) o drobnej granulacji charakterystycznej dla małych ras, 

c) opakowanie 8-10kg  z kilkumiesięcznym terminem przydatności do spożycia 

Karma sucha granulowana dla kota dorosłego:   

Szczegółowe wymagania 

 

a) w wariancie dla osobników wrażliwych  równoważna w składzie  z Royal Canin  

b) o granulacji charakterystycznej dla dorosłych kotów.  

c) Opakowania 8-10 kg z kilkumiesięcznym terminem przydatności do spożycia 

Karma mokra wysokiej jakości, pełnoporcjowa   dla kotów dorosłych: 

 

Szczegółowe wymagania 

 

a) z foremnymi  kawałkami  mięsa w sosie , bez formy pasztetu/  kurczak, wołowina, 

jagnięcina / równoważna w składzie z karmą Winston. 

b) 400 kg karmy mokrej w postaci puszek o wadze 400-800 g. 

c) 100 kg karmy pakowane w saszetki lub tacki o wadze od 90-110g. 

d) Opakowania z kilkumiesięcznym terminem przydatności do spożycia.  

 

Szczegóły dostawy: 

Dostawca dostarcza towar do siedziby Zamawiającego własnym środkiem transportu na koszt 

własny. Częstotliwość dostaw minimum 6 razy w roku w terminie i ilościach uzgodnionych z 

Zamawiającym doraźnie z długoterminową datą przydatności do spożycia. Jakość dostarczanych 

produktów 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:   

 15713000-9 Karma dla zwierząt domowych 

 



Zamawiający, w okresie obowiązywania umowy, może skorzystać z prawa opcji i powiększyć ilość 

realizowanych dostaw do 10 % ilości zamówionego asortymentu. 

 

 

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 

 

Część 3 

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa ziaren zbóż w ilości: 

 

     300 kg –  pszenicy 

  6 000 kg –  kukurydzy w tym 4 500 kg ziaren mielonych w formie mącznej 

20 000 kg –  owsa w tym 18 000 kg ziaren gniecionych 

     300 kg –  jęczmienia  

 

Ziarna zbóż:   

 

Szczegółowe wymagania 

 

a) ziarna o właściwej dla siebie barwie, połysku, wielkości i zapachu w workach po  

    25-30 kg, 

b) ziarno nie łuskane, nie zaprawione do siewu, 

c) ziarno czyste bez widocznych śladów pleśni i innych zanieczyszczeń w tym  

    nieorganicznych oraz odchodów zwierzęcych, 

d) bez widocznych uszkodzeń spowodowanych przez gryzonie, 

e) wolny od obcego zapachu, 

f) dyskwalifikującą cechą ziarna jest zapach stęchły, fermentacyjny oraz każdy  

         obcy dla tego typu produktu 

 

Szczegóły dostawy: 

Dostawca dostarcza towar do siedziby Zamawiającego własnym środkiem transportu na koszt 

własny. Częstotliwość dostaw minimum 10 razy w roku w terminie i ilościach uzgodnionych z 

Zamawiającym doraźnie do godz. 14 ustalonego dnia. Jakość dostarczanych produktów 

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:   

03211000-3 Zboża 



Zamawiający, w okresie obowiązywania umowy, może skorzystać z prawa opcji i 

powiększyć ilość realizowanych dostaw do 10 % ilości zamówionego asortymentu. 

 

Część 4 

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa słomy belowanej i siana w ilości: 

 

13 500 kg – słomy belowanej w kostkach 

40 000 kg – siana belowanego w kostkach 

 

Słoma belowana:   

 

Szczegółowe wymagania 

 

a) pochodzić z terenów czystych ekologicznie i odpowiadać I klasie jakości, 

b) musi być prawidłowo wysuszona, o odpowiedniej barwie (żółtej), o aromatycznym, 

przyjemnym zapachu ( niedopuszczalny zapach zgniły, stęchły,  ziemisty) 

c) pozbawiona zanieczyszczeń (piasek, ziemia itp.) 

d) jednorazowa dostawa w ilości około 4000 kg.  

 

Siano belowane: 

 

Szczegółowe wymagania 

 

a) pochodzić z terenów czystych ekologicznie i odpowiadać I klasie jakości,  

b) musi być prawidłowo wysuszone,  

c) w fazie kłoszenia przed kwitnieniem,  

d) o odpowiedniej barwie (zielonej, blado-zielonej), 

e) pozbawione zanieczyszczeń (piasek, ziemia itp.),  

f) o aromatycznym, przyjemnym zapachu (niedopuszczalny zapach zgniły, stęchły, ziemisty), 

g) jednorazowa dostawa w ilości około 4000 kg.  

 

 

Szczegóły dostawy: 

Dostawca dostarcza i rozładowuje towar do siedziby Zamawiającego własnym środkiem transportu 

na koszt własny. Częstotliwość dostaw minimum 8 razy w roku w terminie i ilościach 

uzgodnionych z Zamawiającym doraźnie do godz. 14 ustalonego dnia. Jakość dostarczanych 

produktów przyjmowana, pod kontrolą przedstawiciela Zamawiającego. 

 

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

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosi 5%. 

Kod CPV:   

03114000-3 Słoma i siano 

 

Zamawiający, w okresie obowiązywania umowy, może skorzystać z prawa opcji i 

powiększyć ilość realizowanych dostaw do 10 % ilości zamówionego asortymentu. 

 

 

 

 



Część 5 

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa karmy dla ptaków w ilości: 

 

       80 kg – granulat dla ptaków owadożernych 

     120 kg  - granulat dla ptaków owocożernych    

     750 kg -  mieszanka ziaren dla papug 

        

Granulat dla ptaków owadożernych:   

Szczegółowe wymagania 

 

a) granulat równoważny  w składzie  dla  Orlux Insect Patee Premium  

b) o wielkości granulacji 2-5 mm 

c) opakowanie 5 kg  z kilkumiesięcznym terminem przydatności do spożycia 

d) granulat o składzie: suszone insekty  (50%) takie jak: mrówcze jaja, meksykańskie larwy, 

muchy " Conchae ", krewetki, drobne małże i skorupiaki. Produkty piekarnicze, oleje i 

tłuszcze, ekstrakt białka roślinnego, naturalny miód, , minerały, aminokwasy, witaminy. 

 

Granulat dla ptaków owoceżernych:   

Szczegółowe wymagania 

 

a) granulat równoważny  w składzie  dla Nutri Bird T-16 

b) o wielkości granulacji 5 mm 

c) opakowanie 10 kg  z kilkumiesięcznym terminem przydatności do spożycia 

d) granulat o składzie: zboża, nasiona, owoce (min. 10 % owoce świeże), warzywne ekstrakty 

proteinowe , produkty pochodzenia warzywnego, cukry, minerały, L-Lizyna, metionina, 

ekstrakt Yucca schidigera, Frukto-oligosacharydy, witaminy, pierwiastki śladowe. 

Wszystkie składniki połączone w jednolite granulki. 

e) dodatki (w 1kg granulatu) witaminy, prowitaminy i substancje chemiczne o podobnym 

działaniu: np. :  Florastimul 

 

Mieszanka ziaren dla papug:   

Szczegółowe wymagania 

 

a) mieszanka równoważna  w składzie  dla  Deli Nature Mieszanka hodowlana dla dużych 

papug nr 62 

b) opakowanie 15 kg  z kilkumiesięcznym terminem przydatności do spożycia 

    c )   mieszanka o składzie: słonecznik pasiak 20%, słonecznik biały 10%, kardi 10%, gryka 14%,  



           konopie 10%, pszenica 2.5%, owies 10%, ryż paddy 4%, białe sorgo 2%, czerwone sorgo 

2%, kanar 5%, białe proso 5%, siemię lniane 2%, pestki dyni 1%, orzechy cedrowe 2.5% , 

witaminy, minerały. 

 

Szczegóły dostawy: 

Dostawca dostarcza towar do siedziby Zamawiającego własnym środkiem transportu na koszt 

własny do godz.14.00. Częstotliwość dostaw 6 razy w roku , 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: 15710000-8 

 Zamawiający, w okresie obowiązywania umowy, może skorzystać z prawa opcji i 

powiększyć ilość realizowanych dostaw do 10 % ilości zamówionego asortymentu. 

 

 

 


