
Załącznik nr 4 do SWZIP

ZADANIE NR 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Rodzaj zamówienia: usługa

Przedmiotem  zamówienia  jest  świadczenie  usług  gastronomicznych  w  zakresie  sporządzania  posiłków  dla
nieletnich  umieszczonych w  Policyjnej  Izbie  Dziecka WKIPS Komendy Wojewódzkiej  Policji  w Katowicach
z placówką w Bielsku- Białej 43-300, ul.Wapienna 45 zgodnie z:

-  Regulaminem  pobytu  w  Izbie  stanowiącym  załącznik  nr  12  do  Rozporządzenia  Ministra  Spraw  Wewnętrznych
i Administracji  z dnia  4  czerwca  2012  r.  w  sprawie  pomieszczeń  przeznaczonych  dla  osób  zatrzymanych  lub
doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, pokoi przejściowych, tymczasowych pomieszczeń przejściowych i policyjnych
izb dziecka, regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach, pokojach i izbach oraz sposobu postępowania z zapisami
obrazu z tych pomieszczeń, pokoi i izb (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2012 poz. 638).
- Decyzją nr 1/11 Dyrektora Departamentu Analiz i Nadzoru MSWiA  z dnia 4 października 2011 r. zmieniającą decyzję
w sprawie określenia wartości pieniężnych norm wyżywienia oraz sposobu ich stosowania dla strażaków Państwowej
Straży Granicznej i funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu.

1) Dostawa posiłków odbywać się będzie do Policyjnej Izby Dziecka w Bielsku-Białej przy ul. Wapiennej 45, Bielsko-
Biała.

2) Posiłki będą przygotowane i dostarczane  trzy razy dziennie, w tym co najmniej jeden posiłek gorący:
- w godz. 7.00 – 8.00 (śniadanie)
- w godz. 12.00 – 14.00 (obiad)
- w godz. 18.00 – 19.00 (kolacja)

3) Wartość energetyczna posiłków w ciągu doby wynosi nie mniej niż 3.200 kcal (30% śniadanie, 40% obiad, 30%
kolacja).

4) Wysokość normy wskazanej w pkt. 3 zwiększa się o 50% na wniosek lekarza lub w przypadku gdy nieletni jest
doprowadzony lub w trakcie konwoju trwającego ponad 6 godzin.

5) Wysokość normy wskazanej w pkt 3 zwiększa się o 70 % w dni świąteczne i ustawowo wolne od pracy oraz w Dniu
Dziecka.

6) W sytuacji, gdy wymaga tego stan zdrowia nieletniego, otrzymuje on posiłki z uwzględnieniem diety zaleconej przez
lekarza.

7)  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  sporządzania   i  dostarczania  tygodniowego  jadłospisu  z  wyprzedzeniem,  tj.
w każdy piątek poprzedzający kolejny tydzień.

8) Jadłospis, o którym  mowa w pkt. 7 będzie zawierał kaloryczność każdego wskazanego w nim posiłku.

9) Wykonawca każdego dnia telefonicznie ustalał będzie ilość posiłków, ustalenia te robione będą na godzinę przed
każdą dostawą z częstotliwością trzykrotnego dostarczania posiłków w ciągu dnia.

10) Świadczenie usług będzie się odbywać we wszystkie dni tygodnia, nie wyłączając dni wolnych ustawowo od pracy
oraz świąt.

11)  Posiłki  do  Policyjnej  Izby  Dziecka  Wykonawca  będzie  dostarczał  transportem  własnym  przystosowanym  do
przewozu żywności.

12) Wartość posiłków wydawanych w ciągu doby wynosić będzie 75% normy SZ tj. 11,12 zł.

13) Przewiduje się następujące ilości wykonanych posiłków w okresie trwania umowy:
Śniadanie - 600 posiłków tj.: 3,34 zł dla osób poniżej 18 lat Obiad - 500 posiłków - tj.: 4,44 zł dla osób poniżej 18 lat,
Kolacja - 500 posiłków tj.: -3,34 zł dla osób poniżej 18 lat – kwoty odpowiednio powiększone o marżę oraz podatek
VAT.

14) Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 31.12.2019 r.

Wyliczenie wartości zamówienia policyjna Izba Dziecka KWP KATOWICE (Oddział Bielsko- Biała)



Załącznik nr 4 do SWZIP

Lp. Nazwa posiłku Rok 2018
Ilość

Rok 2019
Ilość

1 Śniadanie 200 400

2 Obiad 200 300

3 Kolacja 200 300



Załącznik nr 4 do SWZIP

ZADANIE NR 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Rodzaj zamówienia: usługa

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług gastronomicznych w zakresie sporządzania posiłków dla osób
zatrzymanych w „Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych” KMP w Bielsku- Białej zgodnie z:

- Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie przeznaczonych
dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia,pokoi przejściowych, tymczasowych pomieszczeń
przejściowych i policyjnych izb dziecka, regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach, pokojach i izbach oraz sposobu
postępowania z zasadami obrazu tych pomieszczeń, pokoi i izb ( Dz.U. z dnia 06 czerwca 2012 poz. 638r.).
- Decyzją nr 1/11 Dyrektora Departamentu Analiz i Nadzoru MSWiA z dnia 4 października 2011 r. zmieniającą decyzję
w sprawie określenia wartości pieniężnych norm wyżywienia oraz sposobu ich stosowania dla strażaków Państwowej
Straży Granicznej i funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu.

1)  Dostawa  posiłków odbywać  się  będzie  do  pomieszczenia  dla  osób  zatrzymanych  KMP w Bielsku-  Białej  ul.
Wapienna 45, Bielsko-Biała.

2) Posiłki powinny być przygotowane trzy razy dziennie, w tym co najmniej jeden posiłek gorący:
- w godz. 7.00 – 8.00 (śniadanie)
- w godz. 12.00 – 14.00 (obiad)
- w godz. 18.00 – 19.00 (kolacja)

3) Wykonawca będzie dostarczał transportem własnym przystosowanym do przewozu żywności, do KMP w Bielsku-
Białej  ustalając  telefonicznie  na  bieżąco  każdego  dnia  ilość  posiłków  –  120  minut  przed  każdą  dostawą
z częstotliwością trzykrotnego dostarczania posiłków w ciągu dnia.

4)  Świadczenie przedmiotowych usług będzie się odbywać we wszystkie dni tygodnia, nie wyłączając dni wolnych
ustawowo od pracy oraz świąt.

5) W sytuacji, gdy wymaga tego stan zdrowia osoby, otrzymuje ona posiłki z uwzględnieniem diety według lekarza.

6) Wartość posiłków wydawanych w ciągu doby wynosić 60% normy SZ tj. 8,90 zł., a w przypadku kobiet w ciąży
i osób w wieku poniżej 18 lat - 75% tej normy 11,12 zł.

7) Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 31.12.2019 r.

8) Przewiduje się następujące ilości wykonanych posiłków w okresie trwania umowy:
Śniadanie - 4862 posiłków tj. - 2,67zł dla dorosłych, - 3,34 zł dla osób poniżej 18 lat oraz kobiety w ciąży, Obiad -3720
posiłków tj.: - 3,56 zł dla dorosłych, - 4,44 zł dla osób poniżej 18 lat oraz kobiety w ciąży, Kolacja -2560 posiłków tj.: -
2,67 zł dla dorosłych, - 3,34 zł dla osób poniżej 18 lat oraz kobiety w ciąży.

9) Wartość energetyczna posiłków w ciągu doby wynosi 2600 kcal, a w przypadku kobiet w ciąży i osób w wieku
poniżej 18 lat , nie mniej niż 3200 kcal (30 % śniadanie, 40% obiad, 30% kolacja)

10)  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  sporządzania  i  dostarczania  tygodniowego  jadłospisu  z  wyprzedzeniem,  tj.
w każdy piątek poprzedzający kolejny tydzień.

11) Jadłospis, o którym mowa w pkt. 10 będzie zawierał kaloryczność każdego wskazanego w nim posiłku.

Wyliczenie wartości zamówienia dla osób zatrzymanych w PDOZ KMP w BIELSKU- BIAŁEJ

Lp. Nazwa posiłku Rok 2018
Ilość

ROK 2019
Ilość

1 Śniadanie 2431 2431

2 Obiad 1860 1860

3 Kolacja 1280 1280



Załącznik nr 4 do SWZIP

ZADANIE NR 3

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Rodzaj zamówienia: usługa

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług gastronomicznych w zakresie sporządzania posiłków dla osób
zatrzymanych w „Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych” KPP BĘDZIN zgodnie z:

- Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie pomieszczeń
przeznaczonych  dla  osób  zatrzymanych  lub  doprowadzonych  w  celu  wytrzeźwienia,  pokoi  przejściowych,
tymczasowych pomieszczeń przejściowych i  policyjnych izb dziecka,  regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach,
pokojach i  izbach oraz sposobu postępowania z zasadami obrazu tych pomieszczeń, pokoi i  izb (Dz.U. z dnia 06
czerwca 2012 poz. 638r.).
- Decyzją nr 1/11 Dyrektora Departamentu Analiz i Nadzoru MSWiA z dnia 4 października 2011 r. zmieniającą decyzję
w sprawie określenia wartości pieniężnych norm wyżywienia oraz sposobu ich stosowania dla strażaków Państwowej
Straży Granicznej i funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu.

1) Dostawa posiłków odbywać się będzie do KPP BĘDZIN ul. Bema 1, Będzin.

2) Posiłki powinny być przygotowane trzy razy dziennie, w tym co najmniej jeden posiłek gorący:
- w godz. 7.00 – 8.00 (śniadanie)
- w godz. 12.00 –14.00 (obiad)
- w godz. 18.00 – 19.00 (kolacja)

3) Wykonawca będzie dostarczał transportem własnym przystosowanym do przewozu żywności, do KPP w Będzinie
ustalając telefonicznie na bieżąco każdego dnia ilość posiłków – 1 godzinę przed każdą dostawą z częstotliwością
trzykrotnego dostarczania posiłków w ciągu dnia.

4)  Świadczenie przedmiotowych usług będzie się odbywać we wszystkie dni tygodnia, nie wyłączając dni wolnych
ustawowo od pracy oraz świąt.

5) W sytuacji, gdy wymaga tego stan zdrowia osoby, otrzymuje ona posiłki z uwzględnieniem diety według lekarza.

6) Wartość posiłków wydawanych w ciągu doby wynosić 60% normy SZ tj. 8,90 zł., a w przypadku kobiet w ciąży
i osób w wieku poniżej 18 lat - 75% tej normy 11,12 zł.

7) Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 31.12.2019 r.

8) Przewiduje się następujące ilości wykonanych posiłków w okresie trwania umowy:
Śniadanie - 900 posiłków tj. - 2,67 zł dla dorosłych, - 3,34 zł dla osób poniżej 18 lat oraz kobiety w ciąży, Obiad - 900
posiłków tj.: - 3,56 zł dla dorosłych, - 4,44 zł dla osób poniżej 18 lat oraz kobiety w ciąży, Kolacja - 900 posiłków tj.: -
2,67 zł dla dorosłych, - 3,34 zł dla osób poniżej 18 lat oraz kobiety w ciąży.

9) Wartość energetyczna posiłków w ciągu doby wynosi 2600 kcal, a w przypadku kobiet w ciąży i osób w wieku
poniżej 18 lat, nie mniej niż 3200 kcal (30 % śniadanie , 40% obiad, 30% kolacja)

10)  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  sporządzania  i  dostarczania  tygodniowego  jadłospisu  z  wyprzedzeniem,  tj.
w każdy piątek poprzedzający kolejny tydzień.

11) Jadłospis, o którym  mowa w pkt. 10 będzie zawierał kaloryczność każdego wskazanego w nim posiłku.

Wyliczenie wartości zamówienia KPP BĘDZIN

Lp. Nazwa posiłku Rok 2018
Ilość

ROK 2019
Ilość

1 Śniadanie 300 600

2 Obiad 300 600

3 Kolacja 300 600



Załącznik nr 4 do SWZIP

ZADANIE NR 4

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Rodzaj zamówienia: usługa

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług gastronomicznych w zakresie sporządzania posiłków dla osób
zatrzymanych w „Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych” KMP Dąbrowa Górnicza zgodnie z:

 - Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie pomieszczeń
przeznaczonych  dla  osób  zatrzymanych  lub  doprowadzonych  w  celu  wytrzeźwienia,  pokoi  przejściowych,
tymczasowych pomieszczeń przejściowych i  policyjnych izb dziecka,  regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach,
pokojach i izbach oraz sposobu postępowania z zasadami obrazu tych pomieszczeń, pokoi i  izb ( Dz.U. z dnia 06
czerwca 2012 poz. 638r.).
- Decyzją nr 1/11 Dyrektora Departamentu Analiz i Nadzoru MSWiA z dnia 4 października 2011 r. zmieniającą decyzję
w sprawie określenia wartości pieniężnych norm wyżywienia oraz sposobu ich stosowania dla strażaków Państwowej
Straży Granicznej i funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu

1 ) Dostawa posiłków odbywać się będzie do KMP Dąbrowa Górnicza ul. Piłsudskiego 11, Dąbrowa Górnicza.

2) Posiłki powinny być przygotowane trzy razy dziennie, w tym co najmniej jeden posiłek gorący:
- w godz. 7.00 – 8.00 (śniadanie)
- w godz. 12.00 – 14.00 (obiad)
- w godz. 18.00 – 19.00 (kolacja)

3) Wykonawca będzie dostarczał transportem własnym przystosowanym do przewozu żywności do KMP w Dąbrowie
Górniczej  ustalając  telefonicznie  na  bieżąco  każdego  dnia  ilość  posiłków  –  1  godzinę  przed  każdą  dostawą
z częstotliwością trzykrotnego dostarczania posiłków w ciągu dnia.

4)  Świadczenie przedmiotowych usług będzie się odbywać we wszystkie dni tygodnia, nie wyłączając dni wolnych
ustawowo od pracy oraz świąt.

5) W sytuacji, gdy wymaga tego stan zdrowia osoby, otrzymuje ona posiłki z uwzględnieniem diety według lekarza.

6) Wartość posiłków wydawanych w ciągu doby wynosić 60% normy SZ tj. 8,90 zł., a w przypadku kobiet w ciąży
i osób w wieku poniżej 18 lat - 75% tej normy 11,12 zł.

7) Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 31.12.2019 r.

8) Przewiduje się następujące ilości wykonanych posiłków w okresie trwania umowy:
Śniadanie - 1.200 posiłków tj. - 2,67zł dla dorosłych, - 3,34 zł dla osób poniżej 18 lat oraz kobiety w ciąży, Obiad - 750
posiłków tj.: - 3,56 zł dla dorosłych, - 4,44 zł dla osób poniżej 18 lat oraz kobiety w ciąży, Kolacja - 600 posiłków tj.: -
2,67 zł dla dorosłych, - 3,34 zł dla osób poniżej 18 lat oraz kobiety w ciąży. 

9) Wartość energetyczna posiłków w ciągu doby wynosi 2600 kcal, a w przypadku kobiet w ciąży i osób w wieku
poniżej 18 lat, nie mniej niż 3200 kcal ( 30 % śniadanie, 40% obiad, 30% kolacja)

10)  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  sporządzania  i  dostarczania  tygodniowego  jadłospisu  z  wyprzedzeniem,  tj.
w każdy piątek poprzedzający kolejny tydzień.

11) Jadłospis, o którym  mowa w pkt. 10 będzie zawierał kaloryczność każdego wskazanego w nim posiłku.

Wyliczenie wartości zamówienia : KMP DĄBROWA GÓRNICZA

Lp. Nazwa posiłku Rok 2018
Ilość

ROK 2019
Ilość

1 Śniadanie 400 800

2 Obiad 250 500

3 Kolacja 200 400



Załącznik nr 4 do SWZIP

ZADANIE NR 5

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Rodzaj zamówienia: usługa

Przedmiotem zamówienia jest  świadczenie usług gastronomicznych w zakresie sporządzania posiłków dla osób
zatrzymanych w „Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych” KMP GLIWICE zgodnie z:

 - Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia  4 czerwca 2012 r. w    sprawie pomieszczeń
przeznaczonych  dla  osób  zatrzymanych  lub  doprowadzonych  w  celu  wytrzeźwienia,pokoi  przejściowych,
tymczasowych  pomieszczeń  przejściowych  i  policyjnych  izb  dziecka,   regulaminu  pobytu  w  tych
pomieszczeniach ,pokojach i  izbach oraz sposobu postępowania z  zasadami obrazu tych pomieszczeń,  pokoi  i  izb
( Dz.U. z dnia 06 czerwca 2012 poz. 638r.) ;
-   Decyzją nr 1/11 Dyrektora Departamentu Analiz i Nadzoru MSWiA  z dnia 4 października 2011 r.  zmieniającą
decyzję  w sprawie  określenia  wartości  pieniężnych norm wyżywienia  oraz  sposobu ich  stosowania  dla  strażaków
Państwowej Straży Granicznej i funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu

1) Dostawa posiłków odbywać się będzie do KMP Gliwice ul. Powstańców Warszawy 12.

2) Posiłki powinny być przygotowane trzy razy dziennie, w tym co najmniej jeden posiłek gorący:
- w godz. 7.00 – 8.00 (śniadanie)
- w godz. 12.00 – 14.00 (obiad)
- w godz. 18.00 – 19.00 (kolacja)

3) Wykonawca będzie dostarczał transportem własnym przystosowanym do przewozu żywności, do KMP w Gliwicach
ustalając telefonicznie na bieżąco każdego dnia ilość posiłków – 1 godzinę przed każdą dostawą z częstotliwością
trzykrotnego dostarczania posiłków w ciągu dnia.

4)  Świadczenie przedmiotowych usług będzie się odbywać we wszystkie dni tygodnia, nie wyłączając dni wolnych
ustawowo od pracy oraz świąt.

5) W sytuacji, gdy wymaga tego stan zdrowia osoby, otrzymuje ona posiłki z uwzględnieniem diety według lekarza.

6) Wartość posiłków wydawanych w ciągu doby wynosić 60% normy SZ tj. 8,90 zł., a w przypadku kobiet w ciąży
i osób w wieku poniżej 18 lat - 75% tej normy 11,12 zł.

7) Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 31.12.2019 r.

8) Przewiduje się następujące ilości wykonanych posiłków w okresie trwania umowy:
Śniadanie - 2.400 posiłków tj. - 2,67zł dla dorosłych, - 3,34 zł dla osób poniżej 18 lat oraz kobiety w ciąży, Obiad -
2.250 posiłków tj.: - 3,56 zł dla dorosłych, - 4,44 zł dla osób poniżej 18 lat oraz kobiety w ciąży, Kolacja - 2.100
posiłków tj.: - 2,67 zł dla dorosłych,-3,34 zł dla osób poniżej 18 lat oraz kobiety w ciąży. 

9) Wartość energetyczna posiłków w ciągu doby wynosi 2600 kcal, a w przypadku kobiet w ciąży i osób w wieku
poniżej 18 lat, nie mniej niż 3200  kcal (30 % śniadanie, 40% obiad, 30% kolacja)

10)  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  sporządzania  i  dostarczania  tygodniowego  jadłospisu  z  wyprzedzeniem,  tj.
w każdy piątek poprzedzający kolejny tydzień.

11) Jadłospis, o którym mowa w pkt. 10 będzie zawierał kaloryczność każdego wskazanego w nim posiłku.

Wyliczenie wartości zamówienia KMP GLIWICE

Lp. Nazwa posiłku Rok 2018
Ilość

ROK 2019
Ilość

1 Śniadanie 800 1600

2 Obiad 750 1500

3 Kolacja 700 1400



Załącznik nr 4 do SWZIP

ZADANIE NR 6

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Rodzaj zamówienia: usługa

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług gastronomicznych w zakresie sporządzania posiłków dla osób
zatrzymanych w „Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych” KPP ZAWIERCIE zgodnie z:

- Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie pomieszczeń
przeznaczonych  dla  osób  zatrzymanych  lub  doprowadzonych  w  celu  wytrzeźwienia,  pokoi  przejściowych,
tymczasowych pomieszczeń przejściowych i  policyjnych izb dziecka,  regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach,
pokojach i  izbach oraz sposobu postępowania z zasadami obrazu tych pomieszczeń, pokoi i  izb (Dz.U. z dnia 06
czerwca 2012 poz. 638r.).
- Decyzją nr 1/11 Dyrektora Departamentu Analiz i Nadzoru MSWiA z dnia 4 października 2011 r. zmieniającą decyzję
w sprawie określenia wartości pieniężnych norm wyżywienia oraz sposobu ich stosowania dla strażaków Państwowej
Straży Granicznej i funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu.

1) Dostawa posiłków odbywać się będzie do KPP Zawiercie ul. Kasprowicza 9.

2) Posiłki powinny być przygotowane trzy razy dziennie, w tym co najmniej jeden posiłek gorący:
- w godz. 7.00 – 8.00 (śniadanie)
- w godz. 12.00 – 14.00 (obiad)
- w godz. 18.00 – 19.00 (kolacja)

3) Wykonawca będzie dostarczał transportem własnym przystosowanym do przewozu żywności, do KPP w Zawierciu
ustalając telefonicznie na bieżąco każdego dnia ilość posiłków – 1 godzinę  przed  każdą dostawą z częstotliwością
trzykrotnego dostarczania posiłków w ciągu dnia.

4)Świadczenie przedmiotowych usług będzie się odbywać we wszystkie dni tygodnia,  nie wyłączając dni wolnych
ustawowo  od pracy oraz świąt.

5) W sytuacji, gdy wymaga tego stan zdrowia osoby, otrzymuje ona posiłki z uwzględnieniem diety według lekarza.

6) Wartość posiłków wydawanych w ciągu doby wynosić 60% normy SZ tj. 8,90 zł., a w przypadku kobiet w ciąży
i osób w wieku poniżej 18 lat - 75% tej normy 11,12 zł.

7) Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 31.12.2019 r.

8) Przewiduje się następujące ilości wykonanych posiłków w okresie trwania umowy:
Śniadanie - 3968 posiłków tj. - 2,67zł dla dorosłych, - 3,34 zł dla osób poniżej 18 lat oraz kobiety w ciąży, Obiad - 2908
posiłków tj.: - 3,56 zł dla dorosłych, - 4,44 zł dla osób poniżej 18 lat oraz kobiety w ciąży, Kolacja -2008 posiłków tj.: -
2,67 zł dla dorosłych, -3,34 zł dla osób poniżej 18 lat oraz kobiety w ciąży. 

9) Wartość energetyczna posiłków w ciągu doby wynosi 2600 kcal, a w przypadku kobiet w ciąży i osób w wieku
poniżej 18 lat, nie mniej niż 3200 kcal (30 % śniadanie, 40% obiad, 30% kolacja)

10)  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  sporządzania  i  dostarczania  tygodniowego  jadłospisu  z  wyprzedzeniem,  tj.
w każdy piątek poprzedzający kolejny tydzień.

11) Jadłospis, o którym mowa w pkt. 10 będzie zawierał kaloryczność każdego wskazanego w nim posiłku.

Wyliczenie wartości zamówienia KPP ZAWIERCIE

Lp. Nazwa posiłku Rok 2018
Ilość

ROK 2019
Ilość

1 Śniadanie 669 3299

2 Obiad 488 2420

3 Kolacja 334 1674


