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Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
 

Tytuł zamówienia: 
 

Sukcesywna dostawa pasz dla narybku, selektów i tarlaków jesiotrów dla Instytutu 
Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie  

 
 

Przewidywane zapotrzebowanie dostawy  
 
Wykaz pasz :  
   
– Perla 6.0 lub równoważny                                      5 kg 
– Perla 5.0 lub równoważny                                    10 kg 
– Pasza Nutra HP 0.3 lub równoważnej                  10 kg 
– Pasza Nutra HP 0.5 lub równoważnej                  20 kg 
– Pasza Nutra HP 0.7 lub równoważnej                  20 kg  
– Pasza E-Stella 1.0 lub równoważnej                  100 kg  
– Pasza E-Stella 2.0 lub równoważnej                  500 kg 
– Pasza E-Stella 3.0 lub równoważnej                1000 kg  
– Pasza Perla ST, Europa Eel lub równoważnej   100 kg  

 

Warunkiem uznania proponowanej paszy za równoważną do wskazanej w formularzu ofertowym jest 
dysponowanie przez wykonawcę dowodami oraz pozytywnymi wynikami testów, potwierdzających że 
oferowana pasza została przetestowana w hodowli jesiotra. 

 
Dostawa wymienionych pasz będzie się odbywała w następujący sposób: 
 

1. Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia zamówienia w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia przez 
Zamawiającego. 

2. Zamawiający prześle Wykonawcy zamówienie na określoną ilość oraz określony rodzaj paszy, niezbędny do 
wykonania badań naukowych w danym czasie, za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej e-mail na 
adres wskazany przez Wykonawcę. 

3. Wykonawca potwierdza otrzymanie zamówienia za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej e-mail.  
4. Dostawy realizowane będą sukcesywnie, a wielkość zamówień uzależniona będzie od aktualnych potrzeb 

Zmawiającego. Wymienione ilości pasz to ilości przewidywane, dlatego też Zamawiający zastrzega 
możliwość zwiększenia ilości zamówienia o 20% w stosunku do całkowitej kwoty zamówienia. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia zamówienia w zakresie ilościowym. 
6. Rozliczenie kosztów ww. dostawy będzie dokonane na podstawie zamówienia w ilości zgłoszonej przez 

Zamawiającego. Wykonawca wystawi fakturę po odebraniu każdej dostawy. Zgłoszenie dostawy  
i prawidłowo wypisana faktura VAT będzie podstawą do rozliczenia się pomiędzy stronami. Płatność nastąpi 
w ciągu 30 dni  od daty otrzymania faktury VAT. 

7. Przedmiot zamówienia będzie dostarczony na własny koszt Wykonawcy do siedziby Zamawiającego tj.:  
Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie ul. Michała Oczapowskiego 10, 10-719 Olsztyn w miejsce 
wskazane przez Zamawiającego.  

8. Przedmiot zamówienia będzie dostarczony w opakowaniach zamkniętych z przyklejoną informacją  
o zawartości i ilości paszy w kg. 

 
 

Informacje dodatkowe dla Wykonawców  
 

1. Zamawiający wskaże Wykonawcy swojego przedstawiciela odpowiedzialnego za bieżące kontakty  
z Wykonawcą w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. 

2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczać produkty o wysokiej jakości i tych samych parametrach.  
3. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia z należytą starannością i z powszechnie 

obowiązującymi standardami. 
 
 


