
Opis przedmiotu zamówienia 

Mrożonki ryby i warzywa 

Lp Nazwa produkty 

1. Barszcz ukraiński- skład: warzywa (100%) w różnych proporcjach: buraki ćwikłowe, pomidor, 
kapusta biała, marchew, fasola szparagowa, cebula, seler, opakowanie  2,5 kg. 

2. Brokuł mrożony - bukiet różyczek mrożonych: barwa typowa dla brokułów, bez obcych 
posmaków, sypkie, nieoblodzone, niezlepione, nieuszkodzone mechanicznie,  opakowanie  2,5 
kg. 

3. Fasolka szparagowa zielona- 1 kat., odcinki strąków z obciętymi końcami o długości od 20 mm 
do 40 mm, jednolite odmianowo, sypkie, niepołamane, niezlepione, nieoblodzony, 
opakowanie 2,5 kg. 

4. Fasolka szparagowa żółta - 1 kat., odcinki strąków z obciętymi końcami o długości od 20 mm do 
40 mm, jednolite odmianowo, sypkie, niepołamane, niezlepione, nieoblodzone, opakowanie  
2,5 kg. 

5. Filet z dorsza - mrożone filety przekładane folią, kolor ryby biały, filet bez skóry, bez ości, 
glazura max 5%%, rozmiar 141-227g pakowane zbiorczo 5-10kg .                               

6. Filet z morszczuka - mrożone filety przekładane folią, filet bez skóry, bez ości, glazura do 10-
20%, rozmiar 113-170g lub 170-227g, pakowane zbiorczo 5-10kg 

7. Groszek zielony - bez obcych posmaków, sypki, nieoblodzony, niezlepiony, nieuszkodzony 
mechanicznie, opakowanie 2,5 kg. 

8. Kalafior - 1 kat., bukiet różyczek mrożonych:  barwa typowa dla kalafiora, bez obcych 
posmaków, sypkie, nieoblodzone, niezlepione, nieuszkodzone mechanicznie, opak.2,5 kg 

9. Marchewka mini - bez obcych posmaków, sypkia, nieoblodzona, niezlepiona, nieuszkodzona 
mechanicznie, opakowanie 2,5 kg. 

10. Marchewka z groszkiem - bez obcych posmaków, sypka, nieoblodzona, niezlepiona, 
nieuszkodzona mechanicznie, opakowanie 2,5 kg. 

11. "Mieszanka kompotowa - mieszanka wieloskładnikowa, barwa typowa dla  
poszczególnych owoców, bez obcych posmaków, owoce sypkie, nieoblodzone, niezlepione, 
nieuszkodzone mechanicznie, opak. 2,5 kg  
" 

12. Mieszanka warzywna 7 składnikowa - bukiet jarzyn mrożonych: wiosenny, zupa zimowa, 
wiosenna, jesienna, barwa typowa dla poszczególnych owoców, bez obcych posmaków, sypkie, 
nieoblodzone, niezlepione, nieuszkodzone mechanicznie, opak.2,5 kg 

13. Miruna filet  - produkt głęboko mrożony, 4% lodu, BEZ SKÓRY 100%, kaliber 110-170, SHP, 
opakowanie 6,8kg standard- nowozelandzka, Obszar połowu: FAO 81 (Pd-zach Ocean 
Spokojny). Max 10% glazury. 

14. Porzeczka czarna - bez obcych posmaków, sypka, nieoblodzona, niezlepiona, nieuszkodzona 
mechanicznie, opakowanie 2,5 kg. 

15. Wiśnia b/p - bez obcych posmaków, sypka, nieoblodzona, niezlepiona, nieuszkodzona 
mechanicznie, opakowanie 2,5 kg. 

16. Włoszczyzna słupki - bez obcych posmaków, sypka, nieoblodzona, niezlepiona, nieuszkodzona 
mechanicznie, opakowanie 2,5 kg. 

17. Bukiet warzyw bez obcych posmaków, niezlepiona, sypka, nieoblodzona, nieuszkodzona 
mechanicznie opakowanie 2,5kg 

18. Paluszki rybne 24 szt 

19. Filet rybny w chrupiącej panierce 60szt 

20. Mieszanka chińska bez obcych posmaków, sypkie, nieoblodzona, nieuszkodzona mechanicznie, 
opakowanie  2,5kg 



21. Mieszanka meksykańska bez obcych posmaków, sypka, nieoblodzona, niezlepiona, 
nieuszkodzona mechanicznie, opakowanie 2,5kg 

22. Truskawki mrożone całe bez obcych posmaków, nieoblodzona, nieuszkodzona mechanicznie 
opakowanie 2,5kg 

23. Malina mrożona cała bez obcych posmaków, nieoblodzona, nieuszkodzona mechanicznie 
opakowanie 2,5kg 

  

 

Potwierdzam, że skład wszystkich zaoferowanych wyrobów jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra 

Zdrowia z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży 

dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki 

spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. z 

2016 r. poz. 1154) 


