
MOZ.DL.2511.4.206                                                                                                Załącznik nr 1 

OPZ dla zapytania ofertowego na dostawę grochu i ziaren, nabiału, kurzych jaj, otrąb i 

płatków oraz artykułów spożywczych dla zwierząt w Miejskim Ogrodzie 

Zoologicznym w Łodzi  Sp. z o.o. 

Zamówienie podzielone jest na pięć części pn: 

Część 1 – Dostawa grochu, orzechów ziemnych, słonecznika łuskanego i niełuskanego,       

pestek dyni, ziarna siemienia lnianego, rodzynek, orzechów laskowych 

część 2  – Dostawa (nabiału) sera białego twarogowego, serków homogenizowanych, 

jogurtu, mleka skondensowanego 

  część 3  –   Dostawa kurzych jaj 

część  4  –   Dostawa otrąb pszennych, płatków owsianych, płatków jęczmiennych 

  część 5  –  Dostawa artykułów spożywczych 

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 grochu, orzechów ziemnych, słonecznika niełuskanego i 

łuskanego, pestek dyni (niełuskanych) suszonych, ziarna siemienia lnianego, rodzynek, orzechów 

laskowych, wyki, gryki i owsa bezłuskowego w ilości: 

 

  80 kg – grochu 

180 kg – orzechów arachidowe 

250 kg – słonecznika niełuskanego 

210 kg – słonecznika łuskanego 

130 kg – pestki dyni  łuskanych 

220 kg – ziarna siemienia lnianego 

200 kg – rodzynek 

110 kg – orzechów laskowych 

200 kg - kanaru 

250 kg – prosa 

150 kg – konopi 

150 kg – wyki ptasiej 

200 kg – gryki 

180 kg – owsa bezłuskowego 

  50 kg – pestki dyni niełuskane 

 

Szczegółowe wymagania dla: 

Grochu 

 

a) Oznaczanie szkodników zanieczyszczeń i zaśmiecenia(zanieczyszczenia nie więcej niż 

ogółem 5%,nieużyteczne do 2%,wilgotnośc nie więcej niż 15 %) 

b) Ziarno suche o właściwej dla siebie barwie, połysku i zapachu, nie zaprawione do siewu. 

Pozostałości pestycydów nie mogą przekraczać tolerancji ustalonej dla ziarna zbóż. 

c)  Wolne od zanieczyszczeń mechanicznych(tj. piasku, ziemi. odchodów gryzoni)oraz 

uszkodzeń spowodowanych przez gryzonie, bez jakichkolwiek śladów porażenia pleśnią. 

d) Dyskwalifikującą ziarno cechą jest zapach stęchły, fermentacyjny i każdy inny nietypowy 

dla suchego ziarna 

e) Ziarna grochu z łuską, kuliste, żółtej barwy  

f)  W opakowaniach 1-5 kilogramowych 

Orzechów arachidowych: 

 

a) Orzechy suche w łupinach, niesolone 

b) Produkt bez śladów pleśni lub innych zanieczyszczeń w tym śladów odchodów zwierzęcych 

oraz zanieczyszczeń nieorganicznych. 

c) Pozbawiony obcego zapachu. 

Słonecznika niełuskanego: 

a) Ziarno o właściwej dla siebie barwie, połysku i zapachu, nie zaprawione do siewu. 

b) Kolor łupiny biało-czarny(pasiasty). 

c) Ziarno niełuskane. 



d) Pozostałości pestycydów nie mogą przekraczać tolerancji właściwej dla ziarna zbóż. 

e) Wolne od zanieczyszczeń mechanicznych (tj. piasku, ziemi ,odchodów gryzoni) oraz 

uszkodzeń spowodowanych przez gryzonie, 

f) bez jakichkolwiek śladów porażenia pleśnią. 

g) Dyskwalifikującą cechą ziarna jest zapach stęchły, fermentacyjny lub jakikolwiek obcy dla 

tego typu ziarna. 

h) Zanieczyszczenia nie więcej niż ogółem do 5%, nieużyteczne do 4%, wilgotność nie więcej 

niż do 15% 

i) Pakowane w workach po 10-20 kg 

Słonecznika łuskanego: 

a)  Ziarno o właściwej dla siebie barwie, połysku i zapachu, nie zaprawione do      

     siewu. 

b)  Ziarno łuskane. 

c)  Pozostałości pestycydów nie mogą przekraczać tolerancji właściwej dla ziarna   

     zbóż. 

d)  Wolne od zanieczyszczeń mechanicznych (tj. piasku, ziemi ,odchodów   

     gryzoni) oraz uszkodzeń spowodowanych przez gryzonie, 

e)  bez jakichkolwiek śladów porażenia pleśnią. 

f)   Dyskwalifikującą cechą ziarna jest zapach stęchły, fermentacyjny lub   

     jakikolwiek obcy dla tego typu ziarna. 

g) Zanieczyszczenia nie więcej niż ogółem do 5%, nieużyteczne do 4%,  

          wilgotność nie więcej niż do 15% 

     h) Pakowane po 10-20 kg 

 

Pestkek dyni łuskanych i niełuskanych suszonych: 

 

a) towar o właściwej dla siebie barwie, połysku i zapachu, nie zaprawiony do siewu, 

b) Ziarno czyste bez śladów pleśni i innych zanieczyszczeń w tym nieorganicznych i 

odchodów gryzoni, 

c) bez widocznych uszkodzeń spowodowanych przez gryzonie, 

d) wolny od obcego zapachu. 

e) dyskwalifikującą cechą ziarna jest zapach stęchły, fermentacyjny lub jakikolwiek obcy dla 

tego typu ziarna. 

      f)  pakowane po 10-20 kg 

 

Ziarna siemienia lnianego: 

 

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

     10-20 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. 

 

Rodzynek: 

 

a) towar pakowany w opakowaniach zbiorczych od 3 do 5 kilogramów, 



b) opakowania szczelnie zamknięte nie uszkodzone z widoczna data przydatności do spożycia, 

c) bez zanieczyszczeń(organicznych i nieorganicznych) oraz zbryleń świadczących o 

wadliwości produktu, 

d) kolor i zapach właściwy dla tego rodzaju produktu. 

 

Orzechów laskowych: 

 

a) Orzechy laskowe luzem pakowane w opakowaniach zbiorczych po 5-10 kg, 

b) produkt bez zanieczyszczeń organicznych oraz nieorganicznych, 

c) bez widocznych śladów pleśni, czysty i o właściwym kolorze i zapachu dla tego rodzaju 

produktu. 

d) Orzechy nie łuskane, łupiny orzechów nie uszkodzone bez widocznych śladów działalności 

szkodników oraz gryzoni 

e) towar zaopatrzony terminem przydatności do spożycia. 

Kanaru, konopi, prosa, wyki ptasiej, gryki i owsa bezłuskowego: 

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

    10-20 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. 

g) proso różnego rodzaju: białe, żółte, zielone i czerwone 

 

 

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 miesiącu w terminie i 

ilościach uzgodnionych z Zamawiającym doraźnie. Jakość dostarczanych ziaren  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:   

03221220-4 Groch 

03111200-4 Orzeszki ziemne 

03111300-5 Nasiona słonecznika 

03222115-2 Rodzynki 

03110000-0 Ziarna 

 

Cześć 2 

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów nabiałowych w ilości: 

 

   200 kg – sera białego twarogowego  

   420 kg – serków homogenizowanych 

   420 kg – jogurtu 



     10 kg – mleka skondensowanego 

 

Ser biały twarogowy: 

Szczegółowe wymagania 

a) pełno-tłusty pakowany w kostkach,  

b) waga opakowania jednostkowego produktu od 0,5 do 1 kilograma 

c) produkt z widoczną odpowiednio długą datą przydatności do spożycia na opakowaniu 

produktu w chwili dostawy min 14 dni, 

d) produkt czysty ,nie zabrudzony, bez widocznych śladów niewłaściwego wcześniejszego 

przechowywania produktu, 

e) bez widocznych uszkodzeń ciągłości opakowania. 

f) barwa i zapach właściwy dla tego rodzaju produktu. 

Serki homogenizowane: 

Szczegółowe wymagania 

 

a) serki homogenizowane naturalne w opakowaniach 150-400 gramowych sztuka, 

b) opakowania produktu nie uszkodzone z widoczną odpowiednio długą datą przydatności do 

spożycia min 14 dni, 

 

Jogurty: 

Szczegółowe wymagania 

 

a) Jogurty naturalne w opakowaniach produktu 150-400 gramowe sztuka,  z widoczną 

odpowiednio długą datą przydatności do spożycia na opakowaniu min 14 dni, 

b) nie uszkodzone w swej ciągłości i nie rozszczelnione, 

 

Mleko skondensowane: 

Szczegółowe wymagania 

 

a) Mleko zagęszczone niesłodzone 

b) w opakowaniach po 300 -500g (7,5% tłuszczu), nieuszkodzonych puszkach, 

c) termin ważności kilkumiesięczny (minimum 6 m-cy), 

 

Szczegóły dostawy: 

Dostawca dostarcza towar do siedziby Zamawiającego własnym środkiem transportu na koszt 

własny do godz. 14.00. Częstotliwość dostaw przez cały rok, 2 razy 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:   

15542100-0 Ser twarogowy 

15551310-1 Jogurt bez dodatków substancji smakowych 



 

Część 3 

 

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 4 

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów w ilości: 

 

4 000 kg – otrąb pszennych 

8 500 kg  – płatków owsianych 

3 200 kg – płatków jęczmiennych 

 

Otręby pszenne: 

Szczegółowe wymagania 

 

a) otręby winny być suche, nie zbrylone, 

b) kolor i zapach właściwy,  

c) bez zanieczyszczeń mechanicznych i bez szkodników (rozkruszek), 

d) otręby pszenne powinny być pakowane w workach jutowych po 20-30 kg z odpowiednio 

długim terminem przydatności. 

e) cecha dyskwalifikująca jest zapach stęchły, fermentujący i inny obcy 

 

Płatki owsiane: 

Szczegółowe wymagania 

 

a) Płatki owsiane winny być suche, nie zbrylone, 

b) kolor i zapach właściwy, 

c)  bez zanieczyszczeń mechanicznych i bez szkodników, 

d) płatki owsiane  musza być pakowane w workach jutowych po 20-30 kg z odpowiednio 

długim terminem przydatności. 

e) cecha dyskwalifikująca jest zapach stęchły, fermentujący i inny obcy 

 

Płatki jęczmienne: 

Szczegółowe wymagania 

 

a) Płatki jęczmienne winny być suche, nie zbrylone, 

b) kolor i zapach właściwy, 

c) bez zanieczyszczeń mechanicznych i bez szkodników, 

d) płatki jęczmienne  musza być pakowane w workach jutowych po 20-30 kg z odpowiednio 

długim terminem przydatności. 

e) cecha dyskwalifikująca jest zapach stęchły, fermentujący i inny obcy 

 

 

Szczegóły dostawy: 

Dostawca dostarcza towar do siedziby Zamawiającego własnym środkiem transportu na koszt 

własny do godz. 14.00. Częstotliwość dostaw minimum raz w miesiącu w terminie i ilościach 

uzgodnionych z Zamawiającym. Jakość dostarczanego towaru 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:   

15615000-2 Otręby  

15613380-5 Płatki owsiane 



 

Część 5 

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów spożywczych w ilości: 

 

       4 kg  – syropu klonowego 

   250 kg – owoców suszonych w tym: daktyle bezpestkowe 60kg ,figi 60kg,             

                  żurawina  65kg, morele 65kg 

    40 kg – soli spożywczej jodowanej 

    12 kg – kaszka bezmleczna ryżowo-owocowa dla niemowląt 

    60 kg – chrupki kukurydziane naturalne 

    30 kg – miodu 

    10 l –   syropu 

    10 kg – dżemu 

4 000 kg– ryżu białego 

    70 kg  - makaronu 

    40 kg  - owoców morza mrożonych: krewetek i małże 

      2 kg – wiórki kokosowe 

      2 kg – galaretki owocowe 

      4 kg -  pieczywo chrupkie 

      2 kg – orzechy nerkowca 

      2 kg – siemię lniane mielone 

      4 kg – płatki zbożowe pełnoziarniste  

      7 kg  - zioła/przyprawy 

      3 kg – pieczywa ryżowego 

    50 kg – jagody mrożonej 

 

Szczegółowe wymagania dla: 

Syropu klonowego: 

 

a) Syrop klonowy bez domieszki jakichkolwiek innych substancji np. smakowych lub 

zapachowych(płynny) 

b) w opakowaniach 350-400 gramowych z dobrze widoczną datą przydatności do 

spożycia(przynajmniej do końca 2016 roku) 

 

Owoców suszonych: 

a) Owoce suszone powinny być suche, 

b) bez pleśni i innych zanieczyszczeń, 

c) obcych zapachów, 

d) o wielkości, kształcie  i barwie właściwej danemu owocowi 

e) w opakowaniach do 1-3 kg, 

f) termin przydatności do spożycia wszystkich dostarczonych artykułów nie może być krótszy 

niż 60 dni licząc od daty dostarczenia artykułu do Zamawiającego.  

 

Sól spożywcza jodowana:  

a) w opakowaniach po 0,5-1 kg 

b) fabrycznie pakowana z widoczną datą przydatności do spożycia 



c) termin przydatności do spożycia wszystkich dostarczonych artykułów nie może być krótszy 

niż 60 dni licząc od daty dostarczenia artykułu do Zamawiającego.  

 

Kaszki bezmlecznej  ryżowo –owocowej dla niemowląt: 

a) smakach - bananowa, brzoskwiniowa 

b) opakowania 150-200g  z ważnym kilkumiesięcznym terminem przydatności do spożycia 

dostarczana . 

 Chrupek kukurydzianych naturalnych: 

a) chrupiące, bez dodatków smakowych  i barwników  

b) o długości ok 10 cm i średnicy ok 2cm, 

c) opakowanie 200-300g 

d) termin przydatności do spożycia wszystkich dostarczonych artykułów nie może być krótszy 

niż 60 dni licząc od daty dostarczenia artykułu do Zamawiającego.  

Miodu: 

a) Miód pszczeli, prawdziwy, 

b)  wielokwiatowy,  

c) w opakowaniach od 300 do 400g, 

d)  termin ważności kilkumiesięczny (minimum 6 m-cy), 

e) pochodzący z zatwierdzonych pasiek  

      

Syropu: 

a) Syropy o smaku malinowym, truskawkowym i różanym (mogą być z dodatkiem lipy), 

b) termin ważności kilkumiesięczny (minimum 6 m-cy),  

c) o niskiej zawartości cukru 

d) w opakowaniach po 0,4-0,5 l 

 

Dżemu: 

a) Dżemy o różnych smakach uzgadnianych na bieżąco z Zamawiającym, 

b)  w nieuszkodzonych opakowaniach po 250-450g,  

c) termin ważności kilkumiesięczny (minimum 6 m-cy), 

d) o następujących smakach: malinowym, brzoskwiniowym, truskawkowym, 

     i wiśniowym.  

 

Ryżu białego: 

a) Pakowany w torbach po 0,5-1kg,  

b) opakowania nie mogą być uszkodzone, 

c) musi być suchy, o właściwej dla siebie barwie, połysku i zapachu,  

d) wolny od zanieczyszczeń mechanicznych (piasku, ziemi, odchodów gryzoni) oraz 



uszkodzeń spowodowanych przez gryzonie lub inne szkodniki, 

e) nie dopuszczalne jest zarażenie pleśnią. 

f)   termin przydatności do spożycia wszystkich dostarczonych artykułów nie może być krótszy 

niż 60 dni licząc od daty dostarczenia artykułu do Zamawiającego.  

 

Makaronu: 

a)  Pakowany w torbach po  0,250-0,500g,  

b)  fabrycznie pakowany z widoczną datą przydatności do spożycia min 60 dni, 

c)  opakowania nie mogą być uszkodzone, 

d)  w kształcie świderków 

 

Owoców morza i jagody mrożonej: 

a)  Pakowane w torbach po  0,5-1 kg,  

b)  fabrycznie pakowany z widoczną datą przydatności do spożycia min 60 dni, 

c)  opakowania nie mogą być uszkodzone, 

 

Wiórek kokosowych: 

 

a)  Pakowane w torbach po  100-150g,  

b)  fabrycznie pakowany z widoczną datą przydatności do spożycia min 60 dni, 

c)  opakowania nie mogą być uszkodzone, 

 

Galaretek owocowych: 

a)  Pakowane w torebkach po  75-100g,  

b)  fabrycznie pakowane z widoczną datą przydatności do spożycia min 60 dni, 

c)  opakowania nie mogą być uszkodzone, 

d)  dopuszczalne smaki: agrestowy, malinowy i truskawkowe 

 

Orzechów nerkowca: 

a)  Pakowane w torebkach po  100-150g, bez przypraw 

b)  fabrycznie pakowane z widoczną datą przydatności do spożycia min 60 dni, 

c)  opakowania nie mogą być uszkodzone, 

 

Siemienia lnianego mielonego: 

a)  Pakowane w torebkach po  100-200g,  

b)  fabrycznie pakowane z widoczną datą przydatności do spożycia min 60 dni, 

c)  opakowania nie mogą być uszkodzone, 

 

Płatków zbożowych pełnoziarnistych: 

a)  Pakowane w torebkach po  200-250g,  

b)  fabrycznie pakowane z widoczną datą przydatności do spożycia min 60 dni, 

c)  opakowania nie mogą być uszkodzone, 

d)  płatki wielozbożowe o smaku miodowym 

e)  w kształcie małego obwarzanka, równoważne w składzie i smaku z płatkami   

     „Mlekołaki” 

 

 



Pieczywa chrupkiego: 

a)  Pakowane w torebkach po  250-300g,  

b)  fabrycznie pakowane z widoczną datą przydatności do spożycia min 60 dni, 

c)  opakowania nie mogą być uszkodzone, 

d)  pszenne, żytnie lub wielozbożowe 

 

Ziół/przypraw suszonch: 

a)  Pakowane w torebkach od 70 do 100g,  

b)  fabrycznie pakowane z widoczną datą przydatności do spożycia min 60 dni, 

c)  opakowania nie mogą być uszkodzone, 

d)  zioła typu: cząber, tymianek, estragon, mięta, rozmaryn, kminek, pieprz  

     papryka, melisa, zioła prowansalskie i itp. 

 

Szczegóły dostawy: 

Dostawca dostarcza towar do siedziby Zamawiającego własnym środkiem transportu na koszt 

własny do godz. 14.00. Częstotliwość dostaw minimum raz w miesiącu w terminie i ilościach 

uzgodnionych z Zamawiającym doraźnie. Jakość dostarczanej żywności 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:   

15820000-2 Sucharki i herbatniki; wyroby piekarskie i ciastkarskie o przedłużonej trwałości,  

15831300-5 Cukier klonowy i syrop klonowy,  

15332410-1 Owoce suszone, 15872400-5 Sól,  

         15893100-5 Mieszanki spożywcze 


