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DZIAŁ II 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Dotyczy realizacji zadania pn.: ,,Dostawa owoców i warzyw w roku 2023” obejmuje 

sukcesywną dostawę owoców i warzyw w ilości: 

Część I: Owoce 

LP. PRODUKT Jedn. miary ILOŚĆ 

1. Ananas (szt.) – 1 szt. = waga minimum 1 kg szt. 52 

2. Arbuz  kg 12 

3. 
Banany - owoc twardy, żółty - dojrzałość 

deserowa 
kg 4303 

4. Cytryny  kg 104 

5. Czereśnia  kg 36 

6. Granaty - świeże, niezdrewniałe szt. 520 

7. Gruszki – odmiana: Konferencja kg 196 

8. Jabłka  - deserowe kg 7646 

9. 
Kiwi - waga pojedynczego owocu ok.90g, 

twarde (nie miękkie - przejrzałe). 
kg 155 

10. Malina  kg 6 

11. Mandarynki kg 89 

12. Mango – odmiana bezwłóknista (brazylijska) szt. 63 

13. Melon  szt. 242 

14. Morela kg 10 

15. Pomarańcze kg 976 

16. Truskawki kg 75 

17. Winogrona kg 708 

1. Realizacja dostawy musi nastąpić najpóźniej w czasie określonym przez Wykonawcę w ofercie. Czas dostawy 

jest jednym z kryteriów oceny ofert i będzie punktowane przez Zamawiającego. Maksymalny termin dostawy – 

72 godziny od daty zgłoszenia. 

2. Dostawa towaru będzie realizowana 2-3 razy w tygodniu.  

3. Owoce powinny być myte (czyste), bez oznak psucia, posiadać charakterystyczny zapach, kształt i barwę dla 

danego rodzaju owocu i być pierwszej kategorii. 

4. Wykonawca dostarcza towar – owoce do siedziby Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Płocku Spółki z 

ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Norbertańska 2 własnym transportem i na własny koszt. 

5. Termin realizacji zamówienia: 6 miesięcy. 

Część II: Warzywa 

LP. PRODUKT Jedn. miary ILOŚĆ 

1. Brokuły - nieprzejrzałe (muszą być zielone) szt. 543 
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2. 
Burak czerwony - myty, średnica pojedynczej 

bulwy - ok. 8 cm 
kg 11144 

3. Cebula  kg 169 

4. Cukinia  kg 195 

5. 
Cykoria, tacka o wadze 0,5 kg składająca się z 

3-4 sztuk cykorii 
kg 771 

6. Jarmuż  kg 168 

7. Kalarepa szt. 442 

8. Kalafior szt. 156 

9. Kapusta biała kg 312 

10. Kapusta pekińska  kg 987 

11. 
Kukurydza – cukrowa w fazie dojrzałości 

mlecznej 
szt. 338 

12. Kukurydza (ziarno)  kg 44 

13. Marchew - myta kg 13524 

14. Ogórek kg 463 

15. Papryka czerwona  - bez pęknięć i przebarwień kg 396 

16. 
Pietruszka - nać – 1 sztuka = 1 pęczek min. 

100-150 g. 
szt. 1313 

17. Pietruszka  - myta kg 560 

18. Pomidor  kg 338 

19. Por  - świeży (zielony bez przebarwień) kg 612 

20. Rukola - opakowanie 250g opak. 298 

21. Rzodkiewka – 1 sztuka = 1 pęczek min. 150 g. szt. 234 

22. Sałata masłowa  - waga główki min. 200 g. szt. 957 

23. Sałata rzymska  szt. 309 

24. Seler - myty kg 560 

25. Szpinak – świeży, nie paczkowany kg 111 

26. 
Ziemniaki – myte, pojedyncza bulwa średniej 

wielkości. 
kg 403 

1. Realizacja dostawy musi nastąpić najpóźniej w czasie określonym przez Wykonawcę w ofercie. Czas dostawy jest 

jednym z kryteriów oceny ofert i będzie punktowane przez Zamawiającego. Maksymalny termin dostawy – 72 

godziny od daty zgłoszenia. 

2. Dostawa towaru będzie realizowana 2-3 razy w tygodniu.  

3. Warzywa powinny być myte (czyste), bez oznak psucia, posiadać charakterystyczny zapach, kształt i barwę dla 

danego rodzaju warzywa i być pierwszej kategorii. 

4. Wykonawca dostarcza towar – warzywa do siedziby Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Płocku Spółki z 

ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Norbertańska 2 własnym transportem i na własny koszt. 

5. Termin realizacji zamówienia: 6 miesięcy. 

 


