
 

  

 

   

Załącznik nr 1  

Znak sprawy: ROPS.V.511.7.2021 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest  wykonanie usługi przygotowania i dostarczania posiłków/paczek 

żywnościowych w ramach projektu pt. „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii 

społecznej” w podziale na części: 

Część A: wykonanie usługi przygotowania i dostarczania posiłków/paczek żywnościowych dla 100 osób 

zamieszkujących na terenie miasta Gorzów Wlkp. oraz 40 osób zamieszkujących na terenie gminy Santok; 

Część B: wykonanie usługi przygotowania i dostarczania posiłków/paczek żywnościowych dla 70 osób 

zamieszkujących na terenie gminy Trzciel oraz 70 osób zamieszkujących  na terenie gminy Pszczew; 

Część C: wykonanie usługi przygotowania i dostarczania posiłków/paczek żywnościowych dla 42 osób 

zamieszkujących na terenie gminy Bojadła oraz dla 52 osób zamieszkujących na terenie gminy 

Świebodzin oraz dla 27 osób zamieszkujących na terenie gminy Kolsko; 

Część D: wykonanie usługi przygotowania i dostarczania paczek żywnościowych dla 50 osób 

zamieszkujących na terenie gminy Cybinka i 50 osób zamieszkujących na terenie gminy Rzepin. 

 

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – 

Lubuskie 2020 z zakresu Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna, Działania 7.6 Wsparcie dla OWES 

i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej, Poddziałania: 7.6.2 Koordynacja ekonomii 

społecznej, w ramach projektu pt. „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej”.  

 

Cel realizowanej usługi:  

 

− wsparcie osób najbardziej potrzebujących, które z powodu pandemii znalazły się w trudnej 

sytuacji życiowej (izolacja, brak kontaktu z bliskimi).  

 

Cześć A, B, C,D 

I. Termin realizacji usługi: od 31.03.2021 do 02.04.2021  

II. Teren realizacji usługi: województwo lubuskie (gmina, powiat) wskazane w nazwie przedmiotu 

zamówienia; 

III. Odbiorcy usługi: najstarsi/najubożsi, rodziny w potrzebie, dotknięte skutkami pandemii; 

IV. Paczka żywnościowa powinna zawierać: posiłki/ produkty o charakterze świątecznym. 

V. Produkty powinny być wysokiej jakości, pełnowartościowe, świeże; 

VI. W jednej paczce żywnościowej powinny znaleźć się minimum: 

• żur z kiełbasą białą i jajkiem – 500 ml 

• gołąbki w sosie pomidorowym – 2 szt. 

• pieczeń rzymska z jajkiem – 250 g 



 

  

 

   

• pulpety w sosie – 3 szt. 

• sałatka z buraczków czerwonych – 250 g 

• babka wielkanocna – 500 g  

lub:  

• barszcz biały z jajkiem i kiełbasą – 500 ml 

• schab ze śliwką – 25 g 

• pulpet z jajkiem w sosie chrzanowym – 250 g 

• babka lub mazurek – 500 g 

• sałatka jarzynowa – 250 g 

• ćwikła z chrzanem – 250 g 

lub 

• barszcz biały z jajkiem i kiełbasą – 500 ml 

• schab ze śliwką – 250 g 

• gołąbki w sosie pomidorowym – 2 szt. 

• babka lub mazurek – 500 g 

• sałatka jarzynowa – 250 g 

• ćwikła z chrzanem – 250 g 

 

VII. Paczki żywnościowe zostaną zapakowane zgodnie z obowiązującymi wymogami sanitarnymi 

(bezpieczeństwo żywności), w słoiki lub inne opakowania gwarantujące trwałość i świeżość 

produktów.  Dodatkowo będą spakowane w sposób estetyczny w opakowania zawierające elementy 

świąteczne lub akcenty świąteczne w postaci kartek świątecznych lub drobnych ozdób.  

VIII. Paczki żywnościowe zostaną dostarczone do potrzebujących w terminie od 31.03.2021  

do 02.04.2021. 

IX. Dystrybucja paczek odbywać się będzie za pośrednictwem instytucji np. Ośrodka Pomocy 

Społecznej przy udziale pracownika socjalnego. 

X. Paczki będą przekazywane nieodpłatnie najstarszym/najuboższym oraz rodzinom w potrzebie, 

dotkniętych skutkami pandemii. 

XI. Wykonawca po zrealizowanej usłudze dostarczy Zamawiającemu potwierdzenie ilości przekazanych 

paczek przez właściwy Ośrodek Pomocy Społecznej oraz dokumentację fotograficzną (zawartości 

paczki, opakowanie). 


