
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zakup warzyw i owoców mrożonych. Wykonawca zobowiąże się 
dostarczyć Zamawiającemu towar w pierwszej klasie, cyklicznie, raz w tygodniu, 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. Zamówienie realizowane będzie w okresie od dnia podpisania umowy do 
31.12.2022 r.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa warzyw i owoców mrożonych:  

l.p. Przedmiot zamówienia CPV

1. włoszczyzna krojona w paski mrożona, 2,5-3,0 kg 15331170-9
2. groszek z marchewką mrożone 2,5-3,0 kg 15331170-9
3. groszek zielony mrożony 2,5-3,0 kg 15331170-9
4. marchewka Junior mrożona 2,5–3,0 kg 15331170-9
5. szpinak mrożony liście 2,5-3,0 kg 15331170-9
6. papryka krojona mrożona typu paprykowe trio 2,5-3,0 kg 15331170-9
7. mieszanka warzywna typu  królewska mrożona 2,5-3,0 kg 15331170-9
8. mieszanka warzywna typu chińska mrożona 2,5-3,0 kg 15331170-9
9. mieszanka warzywna typu meksykańska 2,5-3,0 kg 15331170-9
10. ćwiartki ziemniaków mrożone 2,5-3,0 kg 15331170-9
11. frytki karbowane mrożone 2,5-3,0 kg 15311100-2
12. mieszanka warzywna typu europejska mrożona 2,5-3,0 kg 15331170-9
13. brukselka mrożona 2,5-3,0 kg 15331170-9
14. brokuł mrożony 2,5-3,0 kg 15331170-9
15. kalafior mrożony 2,5-3,0 kg 15331170-9
16. maliny mrożone 0,4-2,5 kg 15332000-4
17. wiśnie mrożone 0,4-2,5 kg 15332000-4
18. truskawki mrożone0,4-2,5 kg 15332000-4
19. mieszanka owocowa kompotowa 1,0-3,0 kg 15332000-4

Włoszczyzna krojona w paski mrożona J.m.-kg, CPV-15331170-9, gat. I
Skład: marchewka (20-30%), pietruszka (20-30%), seler (20-30%), por (20-30%).
Wymagania klasyfikacyjne:
jednolitość odmianowa użytego surowca, produkt niepołamany i niepozlepiany, brak oznak rozmrożenia. 
Opakowanie powinno być prawidłowo oznakowane i prawidłowo zamknięte.                  
Cechy dyskwalifikujące:
zanieczyszczenia pochodzenia roślinnego, zanieczyszczenia mineralne- gleba, piasek,
zanieczyszczenia drewno, tworzywa sztuczne, metal itp. obce insekty lub ich części, oznaki rozmrożenia i zbrylenia
Opakowania 2,5 – 3,0 kg
Termin przydatności do spożycia w dniu dostawy min. 5 miesięcy.

Marchewka z groszkiem mrożona J.m.-kg, CPV-15331170-9, gat. I
Wymagania klasyfikacyjne:
jednolitość odmianowa - praktycznie jednolita odmianowo w partii, dopuszcza się inne odmiany o podobnych 
parametrach technologicznych i cechach jakościowych.
Zawartość marchewki w opakowaniu min.50%
Opakowanie powinno być prawidłowo oznakowane i prawidłowo zamknięte. 
Cechy dyskwalifikujące:
zanieczyszczenia pochodzenia roślinnego, zanieczyszczenia mineralne -gleba, piasek,
zanieczyszczenia obce insekty lub ich części, drewno, tworzywa sztuczne, metal itp.
Opakowanie 2,5-3,0 kg 
Termin przydatności do spożycia w dniu dostawy min. 5 miesięcy

Groszek zielony mrożony J.m.-kg, CPV-15331170-9, gat. I
Wymagania klasyfikacyjne:
Produkt otrzymany z grochu zielonego i zamrożony. 
Opakowanie powinno być prawidłowo oznakowane i prawidłowo zamknięte. 
Cechy dyskwalifikujące:



zanieczyszczenia pochodzenia roślinnego, zanieczyszczenia mineralne -gleba, piasek,
zanieczyszczenia obce insekty lub ich części, drewno, tworzywa sztuczne, metal itp.
Opakowanie 2,5-3,0 kg 
Termin przydatności do spożycia w dniu dostawy min. 5 miesięcy

Marchewka Junior mrożona J.m.-kg, CPV-15331170-9, gat. I
Wymagania klasyfikacyjne:
Produkt otrzymany z młodej marchewki całej i zamrożony. 
jednolitość odmianowa - praktycznie jednolita odmianowo w partii, dopuszcza się inne odmiany o podobnych 
parametrach technologicznych i cechach jakościowych.
Opakowanie powinno być prawidłowo oznakowane i prawidłowo zamknięte. 
Cechy dyskwalifikujące:
zanieczyszczenia pochodzenia roślinnego, zanieczyszczenia mineralne -gleba, piasek,
zanieczyszczenia obce insekty lub ich części, drewno, tworzywa sztuczne, metal itp.
Opakowanie 2,5-3,0 kg 
Termin przydatności do spożycia w dniu dostawy min. 5 miesięcy

Szpinak liście mrożone, J.m.-kg, CPV-15331170-9, gat. I
Wymagania klasyfikacyjne:
Produkt otrzymany z liści  i zamrożony. Barwa intensywna zielona, zapach charakterystyczny dla świeżego szpinaku. 
Opakowanie powinno być prawidłowo oznakowane i prawidłowo zamknięte.
Cechy dyskwalifikujące:
zanieczyszczenia pochodzenia roślinnego 
zanieczyszczenia mineralne- gleba, piasek,
zanieczyszczenia obce insekty lub ich części, drewno, tworzywa sztuczne, metal itp., oznaki rozmrożenia i zbrylenia
Opakowanie 2,5-3,0 kg
Termin przydatności do spożycia w dniu dostawy min. 5 miesięcy.

Papryka krojona mrożona typu paprykowe trio, J.m.-kg, CPV-15331170-9, gat. I
Skład: papryka zielona (27-39%), papryka czerwona (27-39%), papryka żółta (27-39%),
Wymagania klasyfikacyjne:
Pocięte w paseczki 3 kolory papryki, produkt niepołamany i niepozlepiany, brak oznak rozmrożenia. Opakowanie 
powinno być prawidłowo oznakowane i prawidłowo zamknięte.                  
Cechy dyskwalifikujące:
zanieczyszczenia pochodzenia roślinnego 
zanieczyszczenia mineralne- gleba, piasek,
zanieczyszczenia obce insekty lub ich części, drewno, tworzywa sztuczne, metal itp., oznaki rozmrożenia i zbrylenia
Opakowanie 2,5-3,0 kg
Termin przydatności do spożycia w dniu dostawy min. 5 miesięcy.

Mieszanka warzywna typu królewska mrożona, J.m.-kg, CPV-15331170-9, gat. I
Skład  nr 1: kalafior (40%), brokuły (30%), marchew karbowana plastry (30%) – nie dopuszcza się większej ilości 
marchwi.
lub
Skład  nr 2: brokuł, kalafior, marchew plastry.
Wymagania klasyfikacyjne:
Jednolitość odmianowa użytego surowca, produkt niepołamany i niepozlepiany, brak oznak rozmrożenia. 
Opakowanie powinno być prawidłowo oznakowane i prawidłowo zamknięte.                  
Cechy dyskwalifikujące:
zanieczyszczenia pochodzenia roślinnego 
zanieczyszczenia mineralne- gleba, piasek,
zanieczyszczenia obce insekty lub ich części, drewno, tworzywa sztuczne, metal itp., oznaki rozmrożenia i zbrylenia
Opakowanie 2,5-3,0 kg
Termin przydatności do spożycia w dniu dostawy min. 5 miesięcy.

Mieszanka warzywna typu chińska mrożona, J.m.-kg, CPV-15331170-9, gat. I
Skład nr 1: kiełki fasoli mung, cukinia żółta, marchew, papryka czerwona, por, grzyby chińskie, kiełki bambusa.
lub
Skład  nr 2: cebula kostka, grzyby chińskie Mun, kiełki fasoli Mung, marchew paski, papryka czerwona, pędy 
bambusa, por plastry.
Wymagania klasyfikacyjne:
Jednolitość odmianowa użytego surowca, produkt niepołamany i niepozlepiany, brak oznak rozmrożenia. 
Opakowanie powinno być prawidłowo oznakowane i prawidłowo zamknięte.                  
Cechy dyskwalifikujące:
zanieczyszczenia pochodzenia roślinnego 
zanieczyszczenia mineralne- gleba, piasek,
zanieczyszczenia obce insekty lub ich części, drewno, tworzywa sztuczne, metal itp., oznaki rozmrożenia i zbrylenia
Opakowanie 2,5-3,0 kg
Termin przydatności do spożycia w dniu dostawy min. 5 miesięcy.

Mieszanka warzywna typu meksykańska mrożona, J.m.-kg, CPV-15331170-9, gat. I
Skład nr 1: papryka czerwona, fasola czerwona, fasolka szparagowa zielona, kukurydza, papryka żółta, cebula, mini 
kolby kukurydzy.



lub
Skład  nr 2: fasola szparagowa zielona, groszek zielony, kukurydza, marchew kostka, papryka czerwona, cebula, 
fasola czerwona.
Wymagania klasyfikacyjne:
Jednolitość odmianowa użytego surowca, produkt niepołamany i niepozlepiany, brak oznak rozmrożenia. 
Opakowanie powinno być prawidłowo oznakowane i prawidłowo zamknięte.                  
Cechy dyskwalifikujące:
zanieczyszczenia pochodzenia roślinnego 
zanieczyszczenia mineralne- gleba, piasek,
zanieczyszczenia obce insekty lub ich części, drewno, tworzywa sztuczne, metal itp., oznaki rozmrożenia i zbrylenia
Opakowanie 2,5-3,0 kg
Termin przydatności do spożycia w dniu dostawy min. 5 miesięcy.

Ćwiartki ziemniaków w mundurkach mrożone, J.m.-kg, CPV-15331170-9, gat. I
Wymagania klasyfikacyjne: 
Jednolitość odmianowa użytego surowca, produkt niepołamany i niepozlepiany, brak oznak rozmrożenia. 
Opakowanie powinno być prawidłowo oznakowane i prawidłowo zamknięte.                  
Cechy dyskwalifikujące:
zanieczyszczenia pochodzenia roślinnego 
zanieczyszczenia mineralne- gleba, piasek,
zanieczyszczenia obce insekty lub ich części, drewno, tworzywa sztuczne, metal itp., oznaki rozmrożenia i zbrylenia
Opakowanie 2,5-3,0 kg
Termin przydatności do spożycia w dniu dostawy min. 5 miesięcy.

Frytki karbowane mrożone, J.m.-kg, CPV-15311100-2, gat. I
Skład: ziemniaki (95%), olej słonecznikowy (5%).
Wymagania klasyfikacyjne:
Jednolitość odmianowa użytego surowca, produkt niepołamany i niepozlepiany, brak oznak rozmrożenia. 
Opakowanie powinno być prawidłowo oznakowane i prawidłowo zamknięte.                  
Cechy dyskwalifikujące:
zanieczyszczenia pochodzenia roślinnego 
zanieczyszczenia mineralne- gleba, piasek,
zanieczyszczenia obce insekty lub ich części, drewno, tworzywa sztuczne, metal itp., oznaki rozmrożenia i zbrylenia
Opakowanie 2,5-3,0 kg
Termin przydatności do spożycia w dniu dostawy min. 5 miesięcy.

Mieszanka warzywna typu europejska mrożona, J.m.-kg, CPV-15331170-9, gat. I
Skład : brokuł, fasolka szparagowa zielona, marchew w plastrach, cukinia zielona w plastrach, cukinia żółta 
w plastrach.
Wymagania klasyfikacyjne:
Jednolitość odmianowa użytego surowca, produkt niepołamany i niepozlepiany, brak oznak rozmrożenia. 
Opakowanie powinno być prawidłowo oznakowane i prawidłowo zamknięte.                  
Cechy dyskwalifikujące:
zanieczyszczenia pochodzenia roślinnego 
zanieczyszczenia mineralne- gleba, piasek,
zanieczyszczenia obce insekty lub ich części, drewno, tworzywa sztuczne, metal itp., oznaki rozmrożenia i zbrylenia
Opakowanie 2,5-3,0 kg
Termin przydatności do spożycia w dniu dostawy min. 5 miesięcy.

Brukselka mrożona, J.m.-kg, CPV-15331170-9, gat. I
Kapusta brukselska mrożona; 
Brukselka – kapusta, główki obrane z zewnętrznych liści ochronnych i uszkodzonych, całe, bez uszkodzeń 
mechanicznych, zwarte, z przyciętym głąbikiem; główki barwy zielonej do zielono kremowej, bez zlepieńców 
trwałych, nie oblodzone,, niewielki oblodzenie nie stanowi wady.
Wymagania klasyfikacyjne:
Jednolitość odmianowa użytego surowca, produkt niepołamany i niepozlepiany, brak oznak rozmrożenia. 
Opakowanie powinno być prawidłowo oznakowane i prawidłowo zamknięte.                  
Cechy dyskwalifikujące:
listki przerastające,
główki silnie rozluźnione – rozwinięte, uszkodzone mechanicznie, zlepieńce stałe,
zanieczyszczenia pochodzenia roślinnego 
zanieczyszczenia mineralne- gleba, piasek,
zanieczyszczenia obce insekty lub ich części, drewno, tworzywa sztuczne, metal itp., oznaki rozmrożenia i zbrylenia
Opakowanie 2,5-3,0 kg
Termin przydatności do spożycia w dniu dostawy min. 5 miesięcy.

Brokuł mrożony, J.m.-kg, CPV-15331170-9, gat. I
Wymagania klasyfikacyjne:
Różyczki intensywno -zielone, niepozlepiane i niepoprzerastane, niewielkie oszronienie nie stanowi wady. 
Opakowanie powinno być prawidłowo oznakowane i prawidłowo zamknięte.                        
Cechy dyskwalifikujące:
listki przerastające, różyczki rozluźnione, różyczki uszkodzone mechanicznie, różyczki z oparzeliną mrozową, 
zlepieńce stałe, różyczki uszkodzone przez choroby lub szkodniki, zanieczyszczenia obce, zanieczyszczenia 
mineralne, oznaki rozmrożenia i zbrylenia.



Opakowanie 2,5-3,0 kg
Termin przydatności do spożycia w dniu dostawy min. 5 miesięcy.

Kalafior mrożony, J.m.-kg, CPV-15331170-9, gat. I
Wymagania klasyfikacyjne:
Różyczki - części róży kalafiorowej, powstałe przez jej rozdzielenie na mniejsze części, z głąbikami przyciętymi do 
20 mm, mierząc od nasady najniższego rozgałęzienia, kolor biały lub lekko kremowy, niewielkie oszronienie nie 
stanowi wady. Opakowanie powinno być prawidłowo oznakowane i prawidłowo zamknięte.          
Cechy dyskwalifikujące:
różyczki rozluźnione, różyczki uszkodzone mechanicznie, różyczki z oparzeliną mrozową, zlepieńce stałe, różyczki 
uszkodzone przez choroby lub szkodniki, zanieczyszczenia obce, zanieczyszczenia mineralne, oznaki rozmrożenia i 
zbrylenia.
Opakowanie 2,5-3,0 kg
Termin przydatności do spożycia w dniu dostawy min. 5 miesięcy.

Maliny mrożone, J.m.-kg, CPV-15332000-4, gat. I
Wymagania klasyfikacyjne:
Owoce maliny - czerwony zbiorowy owoc, delikatnie owłosiony, niewielkie oszronienie nie stanowi wady. 
Opakowanie powinno być prawidłowo oznakowane i prawidłowo zamknięte.          
Cechy dyskwalifikujące:
owoce rozluźnione, uszkodzone mechanicznie, z oparzeliną mrozową, zlepieńce stałe, owoce uszkodzone przez 
choroby lub szkodniki, zanieczyszczenia obce, zanieczyszczenia mineralne, oznaki rozmrożenia i zbrylenia.
Opakowanie 0,4-2,5 kg
Termin przydatności do spożycia w dniu dostawy min. 5 miesięcy.

Wiśnie mrożone, J.m.-kg, CPV-15332000-4, gat. I
Wymagania klasyfikacyjne:
Owoce wiśni -  gładkie i błyszczące, w zależności od odmiany czerwone, ciemnowiśniowe do wiśniowoczarnych, bez 
pestek, niewielkie oszronienie nie stanowi wady. Opakowanie powinno być prawidłowo oznakowane i prawidłowo 
zamknięte.          
Cechy dyskwalifikujące:
owoce rozluźnione, uszkodzone mechanicznie, z oparzeliną mrozową, zlepieńce stałe, owoce uszkodzone przez 
choroby lub szkodniki, zanieczyszczenia obce, zanieczyszczenia mineralne, oznaki rozmrożenia i zbrylenia.
Opakowanie 0,4-2,5 kg
Termin przydatności do spożycia w dniu dostawy min. 5 miesięcy.

Truskawki całe mrożone, J.m.-kg, CPV-15332000-4, gat. I
Wymagania klasyfikacyjne:
Owoce truskawki -  kształt stożkowato-kulisty, smak słodki, koloru czerwonego, pokryte drobnymi, żółtymi 
orzeszkami,  niewielkie oszronienie nie stanowi wady. Opakowanie powinno być prawidłowo oznakowane i 
prawidłowo zamknięte.          
Cechy dyskwalifikujące:
owoce rozluźnione, uszkodzone mechanicznie, z oparzeliną mrozową, zlepieńce stałe, owoce uszkodzone przez 
choroby lub szkodniki, zanieczyszczenia obce, zanieczyszczenia mineralne, oznaki rozmrożenia i zbrylenia.
Opakowanie 0,4-2,5 kg
Termin przydatności do spożycia w dniu dostawy min. 5 miesięcy.

Mieszanka owocowa kompotowa mrożona, J.m.-kg, CPV-15332000-4, gat. I
Skład nr 1: śliwki bez pestki, truskawki, czarna porzeczka.
lub
Skład  nr 2: agrest, aronia, jabłko, porzeczka czarna, śliwka bez pestki, truskawka, wiśnia bez pestki.
Wymagania klasyfikacyjne:
Jednolitość odmianowa użytego surowca, produkt niepołamany i niepozlepiany, brak oznak rozmrożenia. 
Opakowanie powinno być prawidłowo oznakowane i prawidłowo zamknięte.                  
Cechy dyskwalifikujące:
owoce rozluźnione, uszkodzone mechanicznie, z oparzeliną mrozową, zlepieńce stałe, owoce uszkodzone przez 
choroby lub szkodniki, zanieczyszczenia obce, zanieczyszczenia mineralne, oznaki rozmrożenia i zbrylenia.
Opakowanie 1,0-3,0 kg
Termin przydatności do spożycia w dniu dostawy min. 5 miesięcy.

SPRZEDAWCA:          

      

         ……………………….
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