
 
 

Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego nr 1/AKD/RPOWP/2022 

 

OPIS WYMAGAŃ DOTYCZĄCYCH REALIZACJI USŁUGI 

 

1. Posiłki muszą spełniać wymogi żywienia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 

dnia 26 lipca 2016 roku 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 

2. Łączna dzienna wartość energetyczna wszystkich posiłków musi wynosić 1400 Kcal (+/- 

10%).  

3. Jadłospis powinien być urozmaicony, a posiłki muszą zawierać produkty z następujących 

grup środków spożywczych: produkty zbożowe lub ziemniaki, warzywa lub owoce, mleko 

lub produkty mleczne, mięso, ryby, jaja, orzechy, nasiona roślin strączkowych i inne 

nasiona oraz tłuszcze.  

4. Sposób żywienia dzieci powinien uwzględniać produkty ze wszystkich grup piramidy 

zdrowia, czyli każdego dnia powinny być podawane:  

a) warzywa lub owoce w każdym posiłku:  

− 1–2 porcje warzyw,  

− 1–2 porcje owoców;  

b) 2–3 porcje produktów zbożowych pełnoziarnistych takich jak: chleb, zboża, ryż, makaron,  

c) co najmniej 2 porcje mleka lub produktów mlecznych,  

d) 1–2 porcje: mięsa lub drobiu, lub ryb, lub jaj,  

e) najmniej w diecie powinno znajdować się tłuszczów, olei oraz słodyczy,  

f) zupy, sosy oraz potrawy muszą być sporządzane z naturalnych składników, przyprawiane 

ziołami, bez użycia soli, bez użycia koncentratów spożywczych, z wyłączeniem koncentratów 

z naturalnych składników, ale bez obecności glutaminianu sodu.  

g) od poniedziałku do piątku powinna być podawane nie więcej niż dwie porcje potrawy 

smażonej, przy czym do smażenia musi być używany olej roślinny rafinowany o zawartości 

kwasów jednonienasyconych powyżej 50% i zawartości kwasów wielonienasyconych poniżej 

40%,  

h) przygotowywane napoje, kompot, herbatki, muszą zawierać nie więcej niż 5 g cukrów w 200 

ml produktu gotowego do spożycia,  

i) do smarowania pieczywa powinno być wyłącznie masło minimum 80% tłuszczu mlecznego,  

k) ciasto podawane na podwieczorki powinno spełniać wymogi dotyczące zawartości cukru i 

tłuszczu na 100 g produktu oraz w składzie nie może być dodatków uważanych za szkodliwe 

(np. olej palmowy, syrop glukozowo-fruktozowy).  

l) Zamawiający wyklucza sporządzanie posiłków na bazie półproduktów. 

 

5. Warunki dotyczące jakości i ilości przygotowywanych posiłków (na jedno dziecko) – 

przykładowe zestawy menu:  



 
 

Śniadanie:  

− Zupa mleczna.  

− Kanapki z pieczywa różnorodnego tzn. pszennego, razowego, orkiszowego, żytniego, 

mieszanego z dodatkiem masła, wędliny, sera żółtego, sera białego, jajka gotowanego, ryby, 

past mięsnych lub/i warzywnych, dżemu, warzyw.  

− Napoje, takie jak: herbata ziołowa, herbata owocowa, kakao, kawa zbożowa, woda mineralna, 

kompot, soki owocowe. (min. 200 ml/osoba) 

 

Obiad: 

Zupa: gramatura nie mniej niż 200 ml i kaloryczność nie mniej niż 200 kcal,  

− Drugie danie: gramatura nie mniej niż 300 g i kaloryczność nie mniej niż 400 kcal,  

− Kompot owocowy: gramatura nie mniej niż 150 ml,  

− Owoc: nie mniej niż 100 g.  

Jadłospis powinien być urozmaicony; rodzaj potrawy nie może powtarzać się w tym samym 

tygodniu; w tygodniu powinien być dostarczany co najmniej trzy razy obiad z drugim daniem 

mięsnym lub rybnym wraz z surówką oraz co najmniej trzy razy posiłek mięsny. Do każdego 

posiłku winna być dołączona surówka. Każdy posiłek powinien zawierać produkty będące 

źródłem białka zwierzęcego (mięso wieprzowe i wołowe, drób, ryby lub nabiał) uzupełnione o 

produkty będące źródłem białka roślinnego (jarzyny, surówki, sałatki, owoce) oraz ziemniaki 

(zamiennie kasze, ryż, makaron).  

− Potrawy powinny być lekkostrawne, przygotowywane z surowców wysokiej jakości, 

świeżych, naturalnych, mało przetworzonych, z ograniczoną ilością substancji dodatkowych – 

konserwujących, zagęszczających, barwiących lub sztucznie aromatyzowanych.  

− W jadłospisie powinny przeważać potrawy gotowane, pieczone i duszone, okazjonalnie 

smażone; do przygotowywania posiłków zalecane jest stosowanie tłuszczów roślinnych, dużej 

ilości warzyw i owoców, w tym także nasion strączkowych, różnego rodzaju kasz, 

umiarkowane stosowanie jaj, cukru i soli; zupy powinny być sporządzane na wywarze 

warzywno-mięsnym lub warzywnym, posiłki nie mogą być przygotowywane z półproduktów.  

Podwieczorek:  

− Kanapki z wędliną, serami, pastami lub kasza jaglana lub ryż z owocami lub warzywami, 

kisiel z owocami, galaretka z owocami, mus owocowy, budyń z owocami, warzywa (w formie 

sałatki) co najmniej 120 ml, ciastka pełnoziarniste, ciasto co najmniej 20 g, koktajle, owoce.  

− Napoje: herbata, woda mineralna niegazowana, sok naturalny, kompot ( min: 200ml/osoba)  

 

6. Warunki dotyczące transportu posiłków:  

Wykonawca dostarcza posiłki własnym transportem (samochód spełniający wymogi sanitarno-

techniczne do przewozu żywności). Transport posiłków powinien odbywać się w pojemnikach 

zapewniających właściwą ochronę i temperaturę oraz jakość przewożonych potraw środkami 

transportu przystosowanymi do przewozu żywności. Na wykonawcy będzie spoczywał 

obowiązek odbierania pojemników oraz ich mycia i wyparzania, jak również odbierania resztek 

żywności.  



 
 

Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i dostarczenia tygodniowego jadłospisu na 

dwa dni robocze przed pierwszym dniem dostawy i każdym następnym tygodniem żywienia. 

Zamawiający w terminie do 1 dnia roboczego naniesie ewentualne poprawki, które Wykonawca 

zobowiązany jest uwzględnić.  

Wykonawca zobowiązany jest do przechowywania z każdego dnia próbek żywnościowych, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dystrybucją posiłków zajmować się będą 

pracownicy Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do okresowej kontroli w 

zakresie zgodności dostarczanych posiłków z wymogami Zamawiającego pod względem, 

wagowym i podtrzymania odpowiedniej temperatury dostarczanych posiłków:  

− zupy – temperatura 75°C (+/-3°C),  

− drugie danie – temperatura 65°C (+/-3°C).  

 

7. W ramach zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do:  

− świadczenia usług cateringowych wyłącznie przy użyciu produktów spełniających normy 

jakości produktów spożywczych, przestrzegania przepisów prawnych w zakresie 

przechowywania i przygotowywania artykułów spożywczych (m.in. ustawy z dnia 25 sierpnia  

2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia Dz. U. nr 171 poz. 1125 ze zm.), do 

przestrzegania norm na składniki pokarmowe i produkty spożywcze określone przez Instytut 

Żywienia i Żywności, świadczenia usługi zgodnie z normami HACCP i zaleceniami 

SANEPID-u, przy planowaniu posiłków należy uwzględniać zalecaną wartość energetyczną 

oraz uwzględniać normy produktów każdej z grup;  

− dostarczania posiłków dwa razy dziennie (śniadanie – 7.30-8.30, zupa, drugie danie, 

podwieczorek w godz. 11.00-11:30). wyjątkowej sytuacji związanej ze zmianą organizacji dnia 

pracy przedszkola, dostawa obiadu odbędzie się o innej godzinie – po wcześniejszym 

uzgodnieniu z Wykonawcą. Zamawiający będzie zamawiał posiłki każdego dnia do godziny 

8:30 (dotyczy obiadów i podwieczorków na dany dzień) oraz każdego dnia do godziny 15:00 

(dotyczy śniadań) na dzień następny;  

− wystawiania faktury za każdy zakończony miesiąc zgodnie z dostarczoną liczbą posiłków 

(śniadania, obiady, podwieczorki) na podstawie podpisanego przez Wykonawcę i 

Zamawiającego protokołu odbioru, którego załącznikiem będzie sporządzone przez 

Zamawiającego zestawienie dostarczonych przez Wykonawcę posiłków w podziale na dni.  

 

 

 


