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Załącznik nr 1 do umowy 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
 
1. Wykonawca zobowiązuje się do sukcesywnego i naprzemiennego przygotowania zestawów  

o następującej gramaturze i składzie: 
1) bułka (do wyboru na dany dzień): 

- bułka z przedziałkiem 90g., masło roślinne, jajko na twardo, dodatek warzywny  
w postaci: rzodkiewki, papryki, ogórka, sałaty lodowej, pomidora, 

- rogal maślany 80g., masło roślinne, dżem min. 35% owoców, słodzony cukrem (smak – 
truskawkowy, wiśniowy, morelowy, owoce leśne), 

- bułka graham 90g., masło roślinne, szynka wieprzowa min. 80% mięsa – 2 plasterki, ser 
żółty – 1 plasterek, dodatek warzywny w postaci: rzodkiewki, papryki, ogórka, sałaty 
lodowej, pomidora, 

- bułka z przedziałkiem 90g., masło roślinne, polędwica drobiowa min. 80% mięso –  
2 plasterki, ser żółty – 1 plasterek, dodatek warzywny w postaci: rzodkiewki, papryki, 
ogórka, sałaty lodowej, pomidora, 

- bułka z przedziałkiem 90g., masło roślinne, ser żółty – 3 plasterki, 
- bułka wieloziarnista 80g., masło roślinne, kiełbasa krakowska min. 80% mięsa –  

2 plasterki. 
2) napój o pojemności co najmniej 0,33 l. (Zamawiający dopuszcza dostarczanie napoju  

w kartonie/butelce o pojemności większej niż 0,33 l w takiej ilości, by na każde dziecko 
objęte zamówieniem po rozlaniu napoju przypadało nie mniej niż 0,33 l napoju). 

3) owoc typu jabłko, gruszka, banan, brzoskwinia, pomarańcza itp.   
2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania posiłków do 14 placówek wsparcia dziennego, 

znajdujących się na terenie Miasta Łodzi, zgodnie z haromonogramem zajęć odbywających się na 
terenie świetlic (co jest równoznaczne z harmonogramem dostaw), dostarczonym Wykonawcy  
w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy.  

3. Adresy, pod które będą dostarczane zestawy: 
1) Świetlica Środowiskowa „Iskierka Przyjaźni Dominika”, Łódź, ul. Wodna 36, 
2) Młodzieżowy Klub Środowiskowy „Źródło”, Łódź, ul. Wodna 36, 
3) Świetlica Socjoterapeutyczna, Łódź, ul. Rzgowska 151, 
4) Świetlica Środowiskowa, Łódź, ul. Wileńska 48, 
5) Świetlica Środowiskowa, Łódź, ul. Lorentza 1, 
6) Świetlica Socjoterapeutyczna, Łódź, ul. Ogrodowa 28, 
7) Świetlica Socjoterapeutyczna, Łódź, ul. Gdańska 150, 
8) Świetlica Socjoterapeutyczna, Łódź, ul. Księży Młyn 1, 
9) Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego „Anielisko”, Łódź, ul. Sienkiewicza 60, 
10) Specjalistyczna Świetlica Małych Dzieci, Łódź, ul. Kopcińskiego 1/3, 
11) Ognisko Wychowawcze, Łódź, ul. Obywatelska 60, 
12) Socjoterapeutyczny Klub Środowiskowy „KAZiK”, Łódź, ul. Wspólna 6, 
13) Świetlica Podwórkowa, Łódź, ul. Pomorska 54, 
14) Świetlica Środowiskowa – Oratorium, Łódź, ul. Brauna 5. 

4. Zamawiający zastrzega, że: 
1) do każdej ze świetlic jednorazowo dostarczanych będzie nie mniej niż 20 zestawów; 
2) dostawa będzie w inne dni na różnych świetlicach w godzinach 11.00-20.00 (godziny 

wynikają z godzin ujętych w harmonogramie); 
3) niektóre świetlice będą prowadziły zajęcia także w soboty; 
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4) dopuszcza się możliwość zmiany terminu dostawy zestawów do danej placówki (w stosunku 

do otrzymanego harmonogramu zajęć) z uwagi nieprzewidziane zdarzenie losowe  
w placówce, o czym Wykonawca będzie informowany niezwłocznie przez przedstawicieli 
placówek wsparcia dziennego; 

5) dopuszcza się możliwość wydania mniejszej liczby zestawów, bez prawa do roszczeń z tego 
tytułu przez Wykonawcę 

5. Realizacja zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2018 r.  
6. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji związanej z realizowanym 

zamówieniem tj.: potwierdzenie dostarczenia zestawów do danej placówki, zawierające dane 
adresowe, ilość dostarczanych zestawów z opisem (rodzaj bułki, napoju i owocu), podpisane 
przez pracownika danej placówki wsparcia dziennego. Potwierdzenie winno zostać 
przygotowane na dokumencie z logotypami, zgodne z wytycznymi dotyczącymi oznaczania 
projektów w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020, których wzór Zamawiający przekaże 
Wykonawcy najpóźniej na 3 dni od dnia podpisania umowy. 

 


