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                                                Opis przedmiotu zamówienia  

 

Zamówienie obejmuje sukcesywną dostawę karmy suchej i mokrej dla psów oraz 

kotów o n/w parametrach  : 

A) Składniki analityczne karmy suchej dla psów  

- białko około 30 %  

- tłuszcz ok. 18 % 

- popiół surowy  7 do 8% 

- włókno surowe ok 2,5 %  

- dodatki dietetyczne wit. A,D3 , E makroelementy i mikroelementy 

Karma optymalna uwzględniająca potrzeby juniorów , psów dorosłych oraz 

seniorów-wołowina , jagnięcina , ryba 

Karma w opakowaniach 10 kg-15 kg z okresem przydatności minimum 6 

miesięcy od daty dostawy . Przedmiot umowy winien posiadać wszelkie atesty 

uprawniające do sprzedaży na rynku krajowym. Karma fabrycznie pakowana 

w oryginalne nienaruszone opakowania. 

Średnie zapotrzebowanie 4 960,00 kg przez okres trwania umowy 

W składzie karmy zawartość mięsa powinna być nie mniejsza niż 40% najlepiej 

mięsa mięśniowego i podrobów zwierzęcych 

B)  Składniki analityczne karmy suchej dla kotów. 

- białko ok 35 % 

- tłuszcz ok 15 % 

-  popiół surowy  ok 8% 

- włókno surowe ok 2 % -3 % 

- tauryna ok 1000 mg 

Karma w opakowaniach 1 – 3 kg z okresem przydatności minimum 6 miesięcy 

od daty dostawy . Przedmiot umowy winien posiadać wszelkie atesty 

uprawniające do sprzedaży na rynku krajowym. Karma fabrycznie pakowana 

w oryginalne nienaruszone opakowania. 

Średnie zapotrzebowanie 111,60 kg przez okres trwania umowy    

Dostawa realizowana sukcesywnie na teren Schroniska dla Bezdomnych 

Zwierząt przy ul. Kawiary 40 w Gnieźnie. 

Termin dostawy max 2 dni od daty zgłoszenia zapotrzebowania przez 

Zamawiającego. 



Pozostałe warunki zamówienia określa wzór umowy stanowiący integralna część 

postępowania. 

W składzie karmy zawartość mięsa powinna być nie mniejsza niż 50% najlepiej 

mięsa mięśniowego i podrobów zwierzęcych 

 

C)  Składniki analityczne karmy mokrej dla psów  

- białko surowe ok 12 %  

- tłuszcz surowy od 7 % 

- popiół surowy  od 1,8% 

- włókno surowe ok 0,5 % 

- wilgotność co najmniej 75% 

W składzie karmy zawartość mięsa powinna być nie mniejsza niż 50% najlepiej 

mięsa mięśniowego i podrobów zwierzęcych. 

Średnie zapotrzebowanie 3472 kg przez okres trwania umowy    

Karma w opakowaniach 0,800 kg z okresem przydatności minimum 6 miesięcy 

od daty dostawy . Przedmiot umowy winien posiadać wszelkie atesty 

uprawniające do sprzedaży na rynku krajowym. Karma fabrycznie pakowana 

w oryginalne nienaruszone opakowania. 

 

D)  Składniki analityczne karmy mokrej dla kotów  

- białko surowe ok 11 %  

- tłuszcz surowy ok 6,5 % 

- popiół surowy  ok 2 % 

- włókno surowe ok 0,4 % 

- wilgotność co najmniej 75% 

- tauryna ok 1000 mg 

W składzie karmy zawartość mięsa powinna być nie mniejsza niż 60% najlepiej 

mięsa mięśniowego i podrobów zwierzęcych 

Średnie zapotrzebowanie 186 kg przez okres trwania umowy    

Karma w opakowaniach 0,400 kg z okresem przydatności minimum 6 miesięcy 

od daty dostawy . Przedmiot umowy winien posiadać wszelkie atesty 

uprawniające do sprzedaży na rynku krajowym. Karma fabrycznie pakowana 

w oryginalne nienaruszone opakowania. 

 

 


