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Załącznik nr 1 do SIWZ  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa produktów na serwis kawowy  na zajęcia 
projektowe uczestników projektu  

 „Mistrzostwo w Zawodzie Kluczem do Sukcesu – IV Edycja”   
dla Powiatu Świdnickiego w Świdniku/ Zespołu Szkół Nr 1 im. C. K. Norwida                             

w Świdniku.  

  
Zamawiający: Powiat Świdnicki w Świdniku/ Zespół Szkół Nr 1 im. C. K. Norwida  
w Świdniku.   

Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 
produktów na serwis kawowy dla 110 uczestników projektu na „Zajęcia 
przygotowującego do egzaminu” dla 110 uczestników projektu, tj. łącznie 2200 
osobo/dni  - sztuk przerw kawowych (110 osóbx20 dni szkolenia). 

Wykonawca dostarczy łącznie w roku 2021 i 2022  produkty na przerwy kawowe 
zgodnie z następującą specyfikacją: 

Lp. 
Nazwa przedmiotu zamówienia 

 
Jednostka 

miary Ilość 

1 Kawa rozpuszczalna –słoik (ok.200g) słoik 88 

2 Kawa mielona – opakowanie (250g) opakowanie 44 

3 Herbata ekspresowa min. 3 rodzaje    (np. 
czarna, zielona, malinowa) - op.(20 torebek) 

opakowanie 112 

4 Woda mineralna gazowana/niegazowana - 
butelka(500ml) 

butelka 1000 

5 Ciastka kruche nadziewane/nienadziewane –
(pudełko -1kg) 

kg 200 

6 Pierniczki nadziewane (pudełko – 1kg) kg 160 

7 Mleko  UHT-3,2%  karton (1litr) litr 400 

8 Cukier kg 24 

9 Kubki jednorazowe do napojów gorących 
(poj.250ml) 

szt. 2200 

10 Mieszadełka jednorazowe (opakowanie -100szt.) opakowanie 24 
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11 Serwetki jednorazowe białe (opakowanie -
500szt.) 

opakowanie 12 

 

Terminy dostaw: 4 etapy, każdy etap zawiera wszystkie surowce ze specyfikacji w ilości 
ok. 1/4 ilości całkowitej.  

Terminy dostaw:  

I etap: do 10 marca  2021 r. , 
II etap: do 10 września 2021r. , 
III etap: do 10 stycznia  2022r., 
IV etap: do 10 marca 2022 r. 
 
Terminy dostaw mogą ulec zmianie z przyczyn organizacyjnych. 

Dane do specyfikacji usługi cateringu z podziałem na 4 etapy dostaw w ramach 
projektów współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 pn.  

Projekt: Mistrzostwo w Zawodzie Kluczem do Sukcesu – IV Edycja 
nr RPLU.12.04.00-06-0062/18 

 

Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia/ 
Termin dostawy 

Jednostka 
miary Ilość Uwagi 

 I etap dostawy produktów na serwis kawowy/ 

Termin dostawy do 10 marca 2021 
1 Kawa rozpuszczalna –słoik 

(ok.200g) 
słoik 22 termin trwałości co 

najmniej 6 miesięcy od daty 
dostawy 

2 Kawa mielona – opakowanie 
(250g) 

opakowanie 11 termin trwałości co 
najmniej 6 miesięcy od daty 
dostawy 

3 Herbata ekspresowa min. 3 
rodzaje    (np. czarna, zielona, 
malinowa) - op.(20 torebek) 

opakowanie 28 termin trwałości co 
najmniej 6 miesięcy od daty 
dostawy 

4 Woda mineralna 
gazowana/niegazowana - 
butelka(500ml) 

butelka 250 termin trwałości co 
najmniej 6 miesięcy od daty 
dostawy 

5 Ciastka kruche 
nadziewane/nienadziewane –
(pudełko -1kg) 

kg 50 termin trwałości co 
najmniej 6 miesięcy od daty 
dostawy 

6 Pierniczki nadziewane (pudełko – 
1kg) 

kg 40 termin trwałości co 
najmniej 6 miesięcy od daty 
dostawy 
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7 Mleko  UHT-3,2%  karton (1litr) litr 100 termin trwałości co 
najmniej 6 miesięcy od daty 
dostawy 

8 Cukier kg 6 termin trwałości co 
najmniej 6 miesięcy od daty 
dostawy 

9 Kubki jednorazowe do napojów 
gorących (poj.250ml) 

szt. 550  

10 Mieszadełka jednorazowe 
(opakowanie -100szt.) 

opakowanie 6  

11 Serwetki jednorazowe białe 
(opakowanie -500szt.) 

opakowanie 3  

 II etap dostawy produktów na serwis kawowy/ 

Termin dostawy do 10 września 2021 
1 Kawa rozpuszczalna –słoik 

(ok.200g) 
słoik 22 termin trwałości co 

najmniej 6 miesięcy od daty 
dostawy 

2 Kawa mielona – opakowanie 
(250g) 

opakowanie 11 termin trwałości co 
najmniej 6 miesięcy od daty 
dostawy 

3 Herbata ekspresowa min. 3 
rodzaje    (np. czarna, zielona, 
malinowa) - op.(20 torebek) 

opakowanie 28 termin trwałości co 
najmniej 6 miesięcy od daty 
dostawy 

4 Woda mineralna 
gazowana/niegazowana - 
butelka(500ml) 

butelka 250 termin trwałości co 
najmniej 6 miesięcy od daty 
dostawy 

5 Ciastka kruche 
nadziewane/nienadziewane –
(pudełko -1kg) 

kg 50 termin trwałości co 
najmniej 6 miesięcy od daty 
dostawy 

6 Pierniczki nadziewane (pudełko – 
1kg) 

kg 40 termin trwałości co 
najmniej 6 miesięcy od daty 
dostawy 

7 Mleko  UHT-3,2%  karton (1litr) litr 100 termin trwałości co 
najmniej 6 miesięcy od daty 
dostawy 

8 Cukier kg 6 termin trwałości co 
najmniej 6 miesięcy od daty 
dostawy 

9 Kubki jednorazowe do napojów 
gorących (poj.250ml) 

szt. 550  

10 Mieszadełka jednorazowe 
(opakowanie -100szt.) 

opakowanie 6  
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11 Serwetki jednorazowe białe 
(opakowanie -500szt.) 

opakowanie 3  

 III etap dostawy produktów  na serwis kawowy/ 

Termin dostawy do 10 stycznia 2022 
1 Kawa rozpuszczalna –słoik 

(ok.200g) 
słoik 22 termin trwałości co 

najmniej 6 miesięcy od daty 
dostawy 

2 Kawa mielona – opakowanie 
(250g) 

opakowanie 11 termin trwałości co 
najmniej 6 miesięcy od daty 
dostawy 

3 Herbata ekspresowa min. 3 
rodzaje    (np. czarna, zielona, 
malinowa) - op.(20 torebek) 

opakowanie 28 termin trwałości co 
najmniej 6 miesięcy od daty 
dostawy 

4 Woda mineralna 
gazowana/niegazowana - 
butelka(500ml) 

butelka 250 termin trwałości co 
najmniej 6 miesięcy od daty 
dostawy 

5 Ciastka kruche 
nadziewane/nienadziewane –
(pudełko -1kg) 

kg 50 termin trwałości co 
najmniej 6 miesięcy od daty 
dostawy 

6 Pierniczki nadziewane (pudełko – 
1kg) 

kg 40 termin trwałości co 
najmniej 6 miesięcy od daty 
dostawy 

7 Mleko  UHT-3,2%  karton (1litr) litr 100 termin trwałości co 
najmniej 6 miesięcy od daty 
dostawy 

8 Cukier kg 6 termin trwałości co 
najmniej 6 miesięcy od daty 
dostawy 

9 Kubki jednorazowe do napojów 
gorących (poj.250ml) 

szt. 550  

10 Mieszadełka jednorazowe 
(opakowanie -100szt.) 

opakowanie 6  

11 Serwetki jednorazowe białe 
(opakowanie -500szt.) 

opakowanie 3  

 IV etap dostawy produktów  na serwis kawowy/ 

Termin dostawy do 10 marca 2022 
1 Kawa rozpuszczalna –słoik 

(ok.200g) 
słoik 22 termin trwałości co 

najmniej 6 miesięcy od daty 
dostawy 

2 Kawa mielona – opakowanie 
(250g) 

opakowanie 11 termin trwałości co 
najmniej 6 miesięcy od daty 
dostawy 
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3 Herbata ekspresowa min. 3 
rodzaje    (np. czarna, zielona, 
malinowa) - op.(20 torebek) 

opakowanie 28 termin trwałości co 
najmniej 6 miesięcy od daty 
dostawy 

4 Woda mineralna 
gazowana/niegazowana - 
butelka(500ml) 

butelka 250 termin trwałości co 
najmniej 6 miesięcy od daty 
dostawy 

5 Ciastka kruche 
nadziewane/nienadziewane –
(pudełko -1kg) 

kg 50 termin trwałości co 
najmniej 6 miesięcy od daty 
dostawy 

6 Pierniczki nadziewane (pudełko – 
1kg) 

kg 40 termin trwałości co 
najmniej 6 miesięcy od daty 
dostawy 

7 Mleko  UHT-3,2%  karton (1litr) litr 100 termin trwałości co 
najmniej 6 miesięcy od daty 
dostawy 

8 Cukier kg 6 termin trwałości co 
najmniej 6 miesięcy od daty 
dostawy 

9 Kubki jednorazowe do napojów 
gorących (poj.250ml) 

szt. 550  

10 Mieszadełka jednorazowe 
(opakowanie -100szt.) 

opakowanie 6  

11 Serwetki jednorazowe białe 
(opakowanie -500szt.) 

opakowanie 3  

 

 

 

 

 

 


