
Zał. nr 1 do   

Zapytania ofertowego 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów głęboko mrożonych   
dla potrzeb gastronomii w hotelu Zawisza w Bydgoszczy w 2021 roku . 

2. Wykonawca dostarczy towar spełniający wymagania co do jakości, terminu 
przydatności do spożycia i oznakowania, określone prawem, a w szczególności: 

1) ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. 
z 2020 poz. 2021) 

2) ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno- 
spożywczych (Dz. U. z 2019r. poz. 2178),  

3. Wykonawca zobowiązuje się do zaopatrywania Zamawiającego w świeże produkty w 
pierwszym gatunku, tj. klasie 1 i klasie extra 

4. Realizacja dostaw będzie się odbywać sukcesywnie na podstawie zamówień 
składanych z jednodniowym wyprzedzeniem przez upoważnionego przedstawiciela  
Zamawiającego za pośrednictwem faxu (z potwierdzeniem transmisji) lub telefonicznie 
lub drogą elektroniczną. Zamówienia będą składane do godziny 13.00.  

5. Realizacja dostaw będzie odbywać się według potrzeb Zamawiającego od 
poniedziałku do soboty do godziny 8:00 lub w innych terminach uzgodnionych 
każdorazowo z upoważnionym  przedstawicielem Zamawiającego.  

6. Dostawa przedmiotu umowy odbywać się będzie środkiem transportu Wykonawcy, 
przystosowanym do przewozu żywności – zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia i rozładunku towaru w miejscu 
wskazanym przez  przedstawiciela  Zamawiającego.  

7. Każdy samochód, którym będzie dostarczana żywność musi posiadać decyzję 
Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego stwierdzającą spełnienie 
warunków do higienicznego przewozu produktów objętych przedmiotem zamówienia. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania okazania przedmiotowego dokumentu.  

8. Faktyczna ilość zamawianych produktów zależna będzie od rzeczywistych potrzeb 
Zamawiającego. Określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym ilości 
poszczególnych produktów są ilościami szacowanymi i nie stanowią zobowiązania 
Zamawiającego do ich zakupienia u Wykonawcy i nie mogą być podstawą żadnych 
roszczeń ze strony Wykonawcy. 

9. Zamawiający wymaga, aby dostarczane produkty: 

1) stanowiły produkty wysokiej jakości (klasy I i ekstra), 

2) spełniały wymagania dotyczące przechowywania, pakowania i transportu 
zawarte w Polskich Normach 

3) Odpowiadały  wymogom obowiązujących przepisów w zakresie produkcji, 
obrotu i przechowywania produktów żywnościowych 

4) posiadały ważne terminy przydatności do spożycia, - co najmniej 6 miesięcy 
liczone od daty dostawy do Zamawiającego.   

5) były oznakowane krajem pochodzenia ,  



10. Zamawiane produkty dostarczane będą przez Wykonawcę w opakowaniach 
wykonanych z materiałów przeznaczonych do kontaktów z żywnością. Każde 
opakowanie musi zawierać etykietę informacyjną zawierającą dane, w szczególności: 
nazwę i adres producenta, nazwę produktu, klasę jakości, termin przydatności do 
spożycia oraz inne elementy wymagane przepisami prawa. Opakowania jednostkowe 
dla produktów muszą być suche, czyste i bez uszkodzeń mechanicznych i obcych 
zapachów, zabrudzeń, pleśni ani śladów wcześniejszego rozmrożenia oraz powinny 
zapewnić ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz zanieczyszczeniem, jak 
również odpowiednie warunki w czasie przechowywania i transportu.  

11. W ramach umowy Wykonawca użyczy Zamawiającemu  2 zamrażarki o poj. min. 300 l.  

12. Dostarczane produkty muszą spełniać wymogi określone w dokumencie podział ceny 
na składniki.  


