
                                                                       
 

 zamówienie realizowane w ramach projektu nr 101045891  
pn. „Wzmocnienie działań oficerów łącznikowych ds. imigracji w Wietnamie/EURLO Wietnam” 

finansowanego ze środków Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego 

     
     Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 

 
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest:  

Zadanie 1 - zakup produktów żywnościowych (materiałów konsumpcyjnych) na 
zabezpieczenie stołów konferencyjnych (przerw kawowych) dla uczestników 
szkoleń realizowanych w ramach projektu nr 101045891 pn. „Wzmocnienie działań 
oficerów łącznikowych ds. imigracji w Wietnamie/EURLO Wietnam” w terminie 
04.05 – 27.07.2022 r. 
 

l.p. Przedmiot zamówienia 
ilość 
w kg/l 

1. Sok Tarczyn (jabłko, pomarańcz, czarna porzeczka), but. szkl. 300 ml 140,00 

2. Woda mineralna niegazowana KROPLA BESKIDU, but. o poj. 0,5 l 140,00 

3. Woda mineralna gazowana KROPLA BESKIDU, but. o poj. 0,5 l 140,00 

4. Ciastka Delicje szampańskie różne smaki, opak. 147 g 4,410 

5. Ciastka Jeżyki różne smaki GOPLANA, opak. 140 g 4,200 

6. 
Holenderskie półsłodkie herbatniki w mlecznej czekoladzie San Łakotki, 
opak. 188 g 

5,640 

7. Ciastka Pieguski, różne smaki MILKA, opak. 135 g 4,050 

8. Wafle Pryncypałki GERARD, opak. 200 g 6,000 

9. Herbatniki Pasja GERARD, advocat, kokosowa, opak. 170 g 5,100 

10. PRINCE POLO CLASSIC MINI 17,5 g x 28 szt. (490 g) 2,94 

11. KNOPPERS wafelek mleczno-orzechowy, opak. 25 g 3,75 

12. 
Mieszanka mini batoników luz (SNICKERS, MARS, MILKY WAY, 
BOUNTY,TWIX) 

5,00 

13. Cukierki Michałki Klasyczne, Białe WAWEL, opak. 1 kg 8,00 

14. Cukierki Trufle w czekoladzie WAWEL, opak. 1 kg 5,00 

15. Kawa rozpuszczalna Jacobs Kronung, opak. 0,100 i 0,200 kg 1,00 

16. Kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold, opak. 0,100 i 0,200 kg 1,00 

17. Kawa Lavazza Qualita Oro mielona puszka, opak. 0,250 kg 1,00 

18. Kawa w ziarnach LAVAZZA Qualita ORO, opak. 1 kg 10,00 



 

Zadanie 2 - zakup produktów żywnościowych (materiałów konsumpcyjnych) na 
zabezpieczenie stołów konferencyjnych (przerw kawowych) dla uczestników 
szkoleń realizowanych w ramach projektu nr 101045891 pn. „Wzmocnienie działań 
oficerów łącznikowych ds. imigracji w Wietnamie/EURLO Wietnam” w terminie 
01.08 – 26.10.2022 r. 
 

19. Herbata Czarna Expresowa Lipton 50 torebek, opak. 0,100 kg 1,50 

20. 

Lipton Black Tea herbata czarna aromatyzowana rożne smaki, np.: 

brzoskwinia i mango, owoce leśne, marakuja i malina, itp., opak. 20 
piramidek 34 g 

0,850 

21. Zielona herbata LIPTON 25 tor., opak. 32,5 g 0,78 

22. Paluszki solone Lajkonik, opak. 0,200 kg 10,00 

l.p. Przedmiot zamówienia 
ilość 
w kg/l 

1. Sok Tarczyn (jabłko, pomarańcz, czarna porzeczka), but. szkl. 300 ml 140,00 

2. Woda mineralna niegazowana KROPLA BESKIDU, but. o poj. 0,5 l 140,00 

3. Woda mineralna gazowana KROPLA BESKIDU, but. o poj. 0,5 l 140,00 

4. Ciastka Delicje szampańskie różne smaki, opak. 147 g 4,410 

5. Ciastka Jeżyki różne smaki GOPLANA, opak. 140 g 4,200 

6. 
Holenderskie półsłodkie herbatniki w mlecznej czekoladzie San Łakotki, 
opak. 188 g 

5,640 

7. Ciastka Pieguski, różne smaki MILKA, opak. 135 g 4,050 

8. Wafle Pryncypałki GERARD, opak. 200 g 6,000 

9. Herbatniki Pasja GERARD, advocat, kokosowa, opak. 170 g 5,100 

10. PRINCE POLO CLASSIC MINI 17,5 g x 28 szt. (490 g) 2,94 

11. KNOPPERS wafelek mleczno-orzechowy, opak. 25 g 3,75 

12. 
Mieszanka mini batoników luz (SNICKERS, MARS, MILKY WAY, 
BOUNTY,TWIX) 

5,00 

13. Cukierki Michałki Klasyczne, Białe WAWEL, opak. 1 kg 8,00 

14. Cukierki Trufle w czekoladzie WAWEL, opak. 1 kg 5,00 

15. Kawa rozpuszczalna Jacobs Kronung, opak. 0,100 i 0,200 kg 1,00 

16. Kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold, opak. 0,100 i 0,200 kg 1,00 

17. Kawa Lavazza Qualita Oro mielona puszka, opak. 0,250 kg 1,00 

18. Kawa w ziarnach LAVAZZA Qualita ORO, opak. 1 kg 10,00 

19. Herbata Czarna Expresowa Lipton 50 torebek, opak. 0,100 kg 1,50 



 

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę cenową za poszczególne zadania.  

Zadanie 1 – dotyczy I edycji szkolenia realizowanego w terminie 04.05 – 

27.07.2022 r.. Umowa zostanie podpisana po rozstrzygnięciu zapytania ofertowego 

(zabezpieczone środki finansowe). 

Zadanie 2 – dotyczy II edycji szkolenia realizowanego w terminie 01.08 – 

26.10.2022 r.. Umowa zostanie podpisana w późniejszym terminie, przed rozpoczęciem 

szkolenia, po zabezpieczeniu środków finansowych na ten cel. 

Istotne postanowienia: 
1. Przedmiot zamówienia będzie wyprodukowany, przechowywany i dostarczony z 

zachowaniem wymogów wynikających z ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o 
bezpieczeństwie żywności i żywienia Dz. U. z 2020 r. poz. 2021, z późn.zm. oraz 
Rozporządzenia (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 
2004 r.  w sprawie higieny środków spożywczych.  

2. Wykonawca zobowiąże się dostarczyć Zamawiającemu towar w pierwszej klasie, 2 razy 
w miesiącu we wcześniej ustalonym e-mailowo lub telefonicznie terminie (poniedziałek 
– piątek) w godzinach od 7.30 do 10.00, produkty dostarczone będą do magazynu 
żywnościowego COSSG w Koszalinie przy ul. Piłsudskiego 92. 

3. Zamówienie realizowane będzie w 2022 r. Pierwsze zamówienie w ramach 
zadania 1 zrealizowane zostanie w miesiącu kwietniu, a pierwsze zamówienie              
w ramach zadania 2 w miesiącu lipcu (przed rozpoczęciem szkolenia, po 
zabezpieczeniu środków finansowych na ten cel). 

4. Wartość opakowań - zwrotne lub jednorazowe – jest wliczona w cenę produktu. 
5. Ilość towaru określona w zapytaniu ofertowym jest ilością planowaną i może ulec 

zwiększeniu lub zmniejszeniu w trakcie rozstrzygnięcia zapytania ofertowego, na co 
wpływ będą miały posiadane przez Zamawiającego środki finansowe zabezpieczone na 
realizacje zamówienia.  

6. Wykonawca zobowiąże się do udzielenia gwarancji jakościowej na dostarczony towar na 
warunkach określonych w PN i opisie przedmiotu zamówienia.  

7. Zamawiający po stwierdzeniu niezgodności ilościowych lub ukrytych wad jakościowych 
postawi towar do dyspozycji Wykonawcy powiadamiając go niezwłocznie pisemnie (fax 
albo e-mail) lub telefonicznie o stwierdzonych brakach lub wadach. 

8. W przypadku dostarczenia towaru z wadami Zamawiający może odmówić jego przyjęcia 
i żądać wymiany na towar wolny od wad.  

9. W przypadku stwierdzenia słuszności reklamacji Wykonawca zobowiązany jest do 
dostarczenia towaru wolnego od wad,  bez żądania dodatkowych opłat z tego tytułu. 

10. Wykonawca zobowiąże się wytworzyć dwa egzemplarze faktur dla Zamawiającego po 
każdej dostawie. 

11. Termin płatności wynosić będzie 30 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. 
12. Przed realizacją zamówienia Wykonawca przedstawi wykaz pojazdów, którymi dostarczy 

towar. 
13. Na podstawie zapisów art. 17 Kontrole, oceny, audyty i dochodzenia – rozszerzenie 

ustaleń Umowy grantowej nr 101045891 z dnia 16.09.2021 r. dla  projektu 
finansowanego w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralny Ośrodek 
Szkolenia Straży Granicznej informuje, że dane osobowe zebrane w wyniku procesu 
rekrutacji ofert w prowadzonym zapytaniu ofertowym będą mogły być udostępniane w 

20. 

Lipton Black Tea herbata czarna aromatyzowana rożne smaki, np.: 
brzoskwinia i mango, owoce leśne, marakuja i malina, itp., opak. 20 
piramidek 34 g 

0,850 

21. Zielona herbata LIPTON 25 tor., opak. 32,5 g 0,78 

22. Paluszki solone Lajkonik, opak. 0,200 kg 10,00 



celu monitoringu, sprawozdawczości i audytu realizowanego projektu wyłącznie 
podmiotom uprawnionym do przeprowadzania powyższych czynności. 

 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………, dnia …………… ………………………………………………...

 (miejscowośc)              (pieczęć i podpis(y) osoby (osób) uprawnionej (uprawnionych)

            do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 

(*) – w przypadku, gdy cena przedmiotu zamówienia jest wieloskładnikowa, należy wycenić wszystkie składniki składające się 
na ostateczną cenę oferty 

 


