Ośrodek Pomocy Społecznej w Biesiekierzu zaprasza podmioty ekonomii społecznej do składania ofert
na realizację zakupów na potrzeby placówek wsparcia dziennego z terenu gminy Biesiekierz, w ramach
projektu „Dziecięca Radość” nr projektu RPZP.07.06.00-32.K009/20-01 współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu społecznego. Zakupy będą realizowane cyklicznie co miesiąc przez cały okres
realizacji projektu.
Zakupy dotyczą następującego asortymentu:
1. Środki czystości:
 papier toaletowy
 ręczniki papierowe
 worki na śmieci
 mydło w płynie
 płyn do mycia naczyń
 tabletki do zmywarki
 płyn do WC trójfazowy typu Domestos
 rękawice gumowe
 płyn do mycia szyb
 kostki WC
 płyn do mycia podłóg
 papierowe tacki spożywcze, kubeczki jednorazowe 100 sztuk
 sztućce jednorazowe ekologiczne zestaw 100 kompletów (widelec, nóż)
 szczotka do WC
 mleczko czyszczące do mebli
 odświeżacz powietrza żelowy i aerozol
 ścierki, czyściki, mopy, zmiotka z szufelką
 i inne wg potrzeb
2. Środki dezynfekujące:
 płyn do dezynfekcji rąk
 płyn do dezynfekcji powierzchni
 maseczki ochronne
 rękawiczki ochronne
 mydło antybakteryjne
 ręczniki papierowe
 i inne wg potrzeb
3. Artykuły spożywcze:
 woda mineralna niegazowana i gazowana w butelkach 0,3l
 soki owocowe
 syrop owocowy do rozcieńczania z wodą
 mąka graham/ mąka pszenna
 ryż
 makaron
 tortilla
 majonez
 ser camembert
 twarożek
 twaróg
 ser żółty 100g
 serek homogenizowany Danio 140 g
 jogurty pitne Bacoma/ Danone 250g/290g
 jogurty zwykłe Bacoma/Danone 120g
 śmietana 12%, 18%, 30%, 36% 250g, 400g
 mleko/ mleko bez laktozy/mleko smakowe
 szpinak mrożony
 serek Mascarpone
 serek topiony śmietankowy
 cukier puder, cukier
 otręby pszenne paczka



























































siemię lniane
przyprawy (zioła prowansalskie, imbir, cynamon, curry, bazylia, pieprz, gałka muszkatałowa,
papryka słodka, majeranek, przyprawa do kurczaka, przyprawa do mięsa mielonego, przyprawa
do piernika itp.)
kiełbasa śląska
musztarda opakowanie 1 kg
ketchup opakowanie1kg
chleb pszenny 500g
bułka pszenna 80g
bułka tarta
olej słonecznikowy 1l
ciastka suche w dużych opakowaniach
paluszki, precelki, krakersy
jabłka (cena za 1kg)
banany (cena za 1kg)
gruszki (cena za 1kg)
winogrona (cena za 1kg)
kiwi (cena za 1kg)
nektaryny (cena za 1kg)
borówka amerykańska (cena za 1kg)
maliny (cena za 1kg)
cytryna (cena za 1kg)
śliwki(cena za 1kg)
ananas (cena za 1kg)
pomarańcza (cena za 1kg)
daktyle
arbuzy
drożdżówki
ciastko ptyś
pączek z dżemem i lukrem
pizzerinka
pizza
paszteciki
bułka do hot-dogów 180 g paczka
bułka do burgerów i hamburgerów paczka 200g-300g
sery
wędliny
mięso mielone 1 kg
kabanosy paczka 180g-200g
parówki drobiowe
kotlety do burgerów paczka 300g-400g
kotlety drobiowe paczka 360g-400g
nuggetsy paczka 400g
paluszki rybne paczka 300g-400g
jajka 10
masło, margaryna kostka
szynka wieprzowa
pierś z kurczaka
passata z pomidorów
koncentrat, przecier pomidorowy
pomidory (cena za 1kg)
papryka(cena za 1kg)
kakao czarne
ziemniaki (cena za 1kg)
sałata
kapusta pekińska
ogórki (cena za 1kg)
pieczarki (cena za 1kg)
































brokuł (cena za 1kg)
szpinak
marchewka (cena za 1kg)
cebula (cena za 1kg)
musy owocowe
chrupki
cukierki
ciastka
wafelki
cukier waniliowy
proszek do pieczenia
cukier
żelki
herbata
lody
popcorn
wata cukrowa opakowanie kubek 20g
kisiel, budyń, galaretka
mleko kokosowe w puszce
kajmak w puszce
mleko w proszku
rogal 7 Days
Toffifee bombonierka
dżem owocowy Łowicz/Włocławek 280g
cukierki Kinder Bueno paczka 125g
batoniki czekoladowe Snickers opakowanie 2x 40g
czekolady różne smaki (mleczna, gorzka, nadziewane, z orzechami) opakowanie 100g
Nutella krem 200g
drożdże kostka 100g
i inne wg potrzeb

4. Artykuły do zajęć:
 dzienniki do zajęć pozalekcyjnych
 przybory szkolne
 papier biały i kolorowy, brystol, bloki
 zeszyty
 papier wizytowy A4 20 sztuk 1 opakowanie
 artykuły kreatywne, ozdobne
 wstążki, materiały tekstylne, cekiny, drucik florystyczny, szpilki, perełki
 kleje, dziurkacze, spinacze
 bibuła, wycinanki, nożyczki, krepina
 zestawy kreatywne
 sznurek bawełniany
 koronka bawełniana
 kule styropianowe, oponki styropianowe, gwiazdki styropianowe
 sznurki, plastelina, modelina
 ołówki, długopisy, flamastry, kredki, pastele
 farbki, pędzle
 gumka do ścierania
 pistolet do kleju na gorąco
 wkłady do pistoletu na gorąco
 papier do pieczenia
 folia spożywcza
 patyczki do lodów
 gry planszowe
 długopis 3D
 puzzle
 wkłady do długopisów 3D














taśma klejąca dwustronna
węgiel drzewny 1 opakowanie 2,00 kg
podpałka do grilla 1opakowanie
tablica suchościeralna biała do pisania markerami 60x45 cm z akcesoriami ( gąbka i markery)
laminator Verotech VL-540
gilotyna ręczna Monolith OC600-C ( obcinarka do papieru + trymer 2w1)
patyczki do lodów 1 opakowanie
blok techniczny A3
blok kolorowy A3
pianka brokatowa z klejem 1 opakowanie
pianka brokatowa bez kleju – 1 opakowanie
i inne wg potrzeb

Zainteresowane podmioty prosimy o kontakt telefoniczny pod nr telefonu 94 31-80-316 lub drogą
elektroniczną: ops@biesiekierz.eu

