Toruń, 28 listopada 2016 r.
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń
Departament Promocji
tel. (056) 62 18 692
1. Przedmiot zamówienia:
Produkty spożywcze na spotkania i szkolenia dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów RPO WK-P
według następującej specyfikacji:
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Kawa rozpuszczalna 200g Jacobs Velvet lub równoważna 40 szt.
Kawa mielona 500 g Jacobs Kronung lub równoważna 20 szt.
Cukier 30 kg
Mleko 0,5l 3.2 % 35 szt.
Ciastka typu delicje opakowaniach 295 g +/- 5g 20 szt.
Ciasteczka owsiane z polewą czekoladową 10 kg
Ciasteczka owsiane bez polewy 15 kg
Ciasteczka czekoladowe z kremem śmietankowym i polewą pomarańczową typu Baletki lub
równoważne 7 kg
Wafle o smaku kakaowym w czekoladzie deserowej typu pryncypałki lub równoważne 7 kg
Biszkopty z galaretką/marmoladą wiśniową i kremem śmietankowym przykryte ciemną czekoladą 3 kg
Pierniki serca w czekoladzie z nadzieniem o smaku truskawkowym (20 szt.) i Pomarańczowym (20 szt.)
w opakowaniach 150 g =/- 5 g
Pierniki w czekoladzie deserowej z nadzieniem o smaku morelowym w opakowaniach po 150 g +/- 5g
20 szt.
Pierniki w czekoladzie białej z nadzieniem czarna porzeczka w opakowaniach po 150 g +/- 5g 20 szt.
Biszkopty z nadzieniem morelowym oraz z kremem o śmietankowym z polewą kakaową i polewą
mleczną BISZKOPTY DEKOROWANE MORELOWE 8 kg
Herbatniki maślane w polewie z mlecznej czekolady w opakowaniach 140 g +/- 5g 40 szt.
Piernik w opakowaniach zbiorczych nadziewany w czekoladzie 10 kg
Ciastka kruche z kawałkami czekolady i orzechami laskowymi typu pieguski lub równoważne w
opakowaniach 140 g +/- 5 g – 40 szt.
Wafel w polewie czekoladowej o wadze jednostkowej 50g +/- 5 g smaki: orzechowy (40 szt.), cytrynowy
(40 szt.), czekoladowy (40 szt.) razem 120 szt.
Herbata na sznureczku w oddzielnych kopertach o różnych smakach m.in. czarna herbata z aromatem
bergamoty, czarna herbata bez dodatków, czarna herbata z aromatem miodu oraz imbiru, czarna
herbata z aromatem cytryny oraz limonki, zielona minimum 120 torebek
Herbarta na sznureczku owocowa w opakowaniach po 20 torebek o wadze dla jednego opakowania 60
g. netto +/- 10g Smaki: żurawina (10 op.), dzika róża (10 op.), malina (10 op.) razem 30 op.
Torcik waflowy w czekoladzie typu C’moll lub równoważny 7 kg
Paluszki 300 g. +/- 5 g 30 szt.
Ciastka typu jeżyki lub równoważne herbarnik z karmelem i bakaliami oraz wafelkiem ryżowym w
mlecznej czekoladzie pakowane w opakowania 140 g. +/-5g 40 szt.
Napój gazowany z kofeiną o smaku cola w puszkach o pojemności 0,33 l. 50 szt.

2. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do:

Dostarczenia produktów wskazanych w pkt 1 w terminie 7 dni od podpisania umowy do Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń.
3. Warunki udziału Wykonawcy:
O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy zaakceptowali wszystkie warunki wykonania
zamówienia o których mowa w pkt 2.
4. Kryteria oceny ofert:
Najniższa cena za realizację zamówienia spełniającego wszystkie wymagania zawarte w niniejszym
zapytaniu.
5. Oferta powinna zawierać:
Ofertę cenową brutto obejmującą cały przedmiot zamówienia, wyrażoną w złotych polskich (PLN),
z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku. Uwaga! Prosimy, aby kwota podana w ofercie była taka sama
jak ostateczna kwota, która znajdzie się na fakturze.
6. Uwagi:
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych w zakresie wskazanym
w pkt 1 do niniejszego zapytania. W przypadku złożenia oferty równoważnej wymaga się, aby produkt
równoważny posiadał identyczne lub lepsze parametry od produktu wskazanego przez Zamawiającego. Na
Wykonawcy spoczywa obowiązek udowodnienia, iż zaoferowane produkty są równoważne w stosunku do
produktów określonych przez Zamawiającego.
7. Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę można dostarczyć do dnia 1 grudnia 2016r. do godziny 8:00 drogą elektroniczną na adres
l.nienartowicz@kujawsko-pomorskie.pl – decyduje data i godzina dostarczenia e-maila na ww. adres.
8. Informacje dodatkowe:
Osoba do kontaktu:
Lech Nienartowicz, tel. 56 62 18 435
e-mail: l.nienartowicz@kujawsko-pomorskie.pl

