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Załącznik nr 1 do Zaproszenia do składania ofert- 

Opis przedmiotu zamówienia 

 

 

Opis przedmiotu zamówienia 

na dostawę wody mineralnej - średniozmineralizowanej niskosodowej -dla pracowników  

Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości  w Lublinie 

 

 

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wody mineralnej - średniozmineralizowanej 

niskosodowej - dla pracowników Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w 

Lublinie. 

Zestawienie ilościowe:  

Lp. 

 

 

 

 

Nazwa asortymentu 

 

 

 

 

Ilość butelek 

 

 

 

Pojemność  

1.  Woda średniozmineralizowana niskosodowa – 

GAZOWANA 

360 1,5 l 

2.  Woda średniozmineralizowana niskosodowa – 

NIEGAZOWANA 

1102 1,5 l 

3.  Woda średniozmineralizowana niskosodowa – 

ŚREDNIO/LEKKO GAZOWANA 

426 1,5 l 

4.  Woda średniozmineralizowana niskosodowa – 

NIEGAZOWANA 

105 0,5 l 

5.  Woda średniozmineralizowana niskosodowa – 

GAZOWANA 

105 0,5 l 

 

 Wymagany termin przydatności do spożycia: minimum rok od daty dostawy do 

siedziby Zamawiającego. 

 Dostarczona woda mineralna powinna być klarowna, bez osadu na dnie butelki, o 

neutralnym zapachu i smaku.  

 Na zamieszczonej na butelce etykiecie powinny znajdować się informacje dotyczące: 

 nazwy producenta/dostawcy wraz z adresem; 

 nazwy produktu; 

 zawartości składników mineralnych; 

 daty przydatności do spożycia . 

 



ul. Wojciechowska 9a, 20-704 Lublin 
tel. 81 462 38 00 
fax 81 462 38 40 

e-mail: lawp@lubelskie.pl 
www.rpo.lubelskie.pl 

www.lawp.eu 

 

 

 Dostawa przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego - ul. Wojciechowska 9a 

20-704 Lublin - połączona jest z jego wniesieniem bez udziału Zamawiającego. 

Powyższe czynności Wykonawca powinien wykonać w ramach własnych zasobów 

ludzkich i sprzętowych z uwzględnieniem konieczności dostawy w godzinach pracy 

Zamawiającego (7:30-15:30). Zamawiający dopuszcza dostawy realizowane za pomocą 

firm spedycyjnych itp. ale wymagane jest wniesienie wody do wskazanych miejsc 

(pomieszczeń) przez Zamawiającego, bez udziału Zamawiającego. 

 

 Dostawa zostanie zrealizowana do siedziby Zamawiającego w terminie 10 dni od 

złożenia zamówienia przez Zamawiającego. 

 

 Termin płatności ustala się na 14  po zrealizowaniu zamówienia i przedłożeniu 

Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury/faktury VAT. 

 

 Faktura VAT zostanie wystawiona na następujące dane: 

 

 Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie 

Ul. Wojciechowska 9a  

20-704 Lublin 

NIP: 712 307 78 83 

 


