
Wrocławski Park Wodny S.A.

"Sukcesywna dostawa napojów alkoholowych dla Wrocławskiego Parku Wodnego S.A. z podziałem na zadania:                                                                                                           

Zadanie 1 sukcesywna dostawa piwa w butelkach, Zadanie 2 sukcesywna dostawa piwa rzemieślniczego 

(craftowego) w butelkach i kegach", Zadanie 3 sukcesywna dostawa wina czerwonego i białego w butelkach i kegach"

Nr postępowania oraz zadania:

WAŻNA INFORMACJA DOT WYPEŁNIANIA PLIKU: Pola wypełnia oferent. Wartości jednostkowe oraz wartości całkowite są obliczane automatycznie 

przez zastosowane w Formularzu Ofertowym formuły. Prosimy o wypełnianie wyłącznie kolumn oznaczonych literkami

(D), (E) oraz (I).

(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) (I)

L.p. ASORTYMENT

JEDNOSTKI 

MIARY

ILOŚĆ JEDNOSTEK 

MIARY

WARTOŚĆ 

JEDNOSTKOWA NETTO

Stawka VAT 

(%)

WARTOŚĆ 

JEDNOSTKOWA BRUTTO

WARTOŚĆ CAŁKOWITA 

NETTO

WARTOŚĆ CAŁKOWITA 

BRUTTO

PRODUCENT 

PROPONOWANY PRZEZ

(bez podatku VAT) (z podatkiem VAT) (bez podatku VAT) (z podatkiem VAT) Wykonawcę

1.

Piwo jasne typu Lager - zawartość alk 4,8%-5%, 

ekstrat wag. 11%-11,5%. Piwo jasne o słodkawym 

smaku, współgrającym z mocną chmielowością. 

Niedopuszczalne jest stosowanie zamienników 

słodu typu: syrop glukozowy, kukurydza. Piwo 

dolnej fermentacji, pasteryzowane. W szklanej 

butelce o pojemności 0,5l

szt. 6 000 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

2.

Piwo jasne typu PILS - zawartość alk 5,2%-5,4%, 

ekstrat wag. 12%-12,5%. Piwo jasne o świeżym 

smaku z mocną nutą goryczy. Niedopuszczalne jest 

stosowanie zamienników słodu typu: syrop 

glukozowy, kukurydza. Piwo dolnej fermentacji, 

pasteryzowane. W szklanej butelce o pojemności 

0,5l

szt. 6 000 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

3.

Piwo jasne typu IPA - zawartość alk 6,0%-6,2%. 

Piwo jasne o goryczkowym smaku. 

Niedopuszczalne jest stosowanie zamienników 

słodu typu: syrop glukozowy, kukurydza. Piwo 

górnej fermentacji, pasteryzowane, niefiltrowane. 

W szklanej butelce o pojemności 0,5l

szt. 6 000 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

4.

Piwo jasne PSZENICZNE - zawartość alk 4,0%-

4,2%, ekstrakt wag. 12,5%-13,0%. Piwo jasne, 

naturalnie mętne, lekkie w smaku, rześkie, z 

wyczuwalnymi akcentami banana i goździków. 

Niedopuszczalne jest stosowanie zamienników 

słodu typu: syrop glukozowy, kukurydza. Piwo 

górnej fermentacji, pasteryzowane, niefiltrowane. 

W szklanej butelce o pojemności 0,5l

szt. 3 000 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

4.

Piwo jasne MIODOWE - zawartość alk 4,6%-4,8%. 

Piwo stanowiące połączenie klasycznego piwa 

typu LAGER z miodem. Delikanie wyczuwalna 

goryczka. Niedopuszczalne jest stosowanie 

zamienników słodu typu: syrop glukozowy, 

kukurydza. Piwo dolnej fermentacji, 

pasteryzowane, niefiltrowane. W szklanej butelce 

o pojemności 0,5l

szt. 3 000 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł



4.

Piwo jasne MALINOWE - zawartość alk 5,3%-5,5%. 

Piwo stanowiące połączenie klasycznego piwa 

typu LAGER z sokiem malinowym. Delikanie 

wyczuwalna goryczka. Niedopuszczalne jest 

stosowanie zamienników słodu typu: syrop 

glukozowy, kukurydza. Piwo dolnej fermentacji, 

pasteryzowane, niefiltrowane. W szklanej butelce 

o pojemności 0,5l

szt. 2 000 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

5.

Piwo jasne typu Lager - zawartość alk 4,8%-5%, 

ekstrat wag. 11%-11,5%. Piwo jasne o słodkawym 

smaku, współgrającym z mocną chmielowością. 

Niedopuszczalne jest stosowanie zamienników 

słodu typu: syrop glukozowy, kukurydza. Piwo 

dolnej fermentacji, niepasteryzowane. W beczce 

typu keg o pojemności 30 l

szt. 1 850 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

6.

Piwo jasne typu Lager - zawartość alk 4,9%-5,1%. 

Piwo jasne z wyczuwalną chmielową goryczką. 

Niedopuszczalne jest stosowanie zamienników 

słodu typu: syrop glukozowy, kukurydza. Piwo 

niefiltrowane. W beczce typu keg o pojemności 30 

l

szt. 2 850 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

Dodatkowe, obowiązkowe wymagania Zamawiającego:
W celu należytej sprzedaży piwa dostawca zobowiązuje się do dostarczenia:

a) instalacji ściennej do rozlewu piwa beczkowego (2 szt. instalacji) i okresowej konserwacji urządzenia (1x na miesiąc) wraz z instalacją do samoobsługowej dystrybucji  

skorelowanej z systemem sprzedaży  oraz okresowej konserwacji urządzenia (co najmniej jeden raz  w miesiącu)

b) lodówek dedykowanych przez producenta sprzętu AGD do ekspozycji piwa w butelkach w lokalach gastronomicznych w stonowanej kolorystyce: 

1 szt w okresie paź-kwi oraz 2 szt w okresie maj-wrzesień

c) lodówek - witrynek o pojemności do 25 litrów: szt. 2

Zamawiający dopuszcza max. miesięczną opłatę za wykorzystanie sprzętu z pozycji a) w wysokości 1,00 zł netto / sztukę, przez cały czas obowiązywania umowy.

Zamawiający dopuszcza max. jednorazową opłatę za dostawę sprzętu z pozycji b) w wysokości 1,00 zł netto / sztukę.

Zamawiający dopuszcza max. jednorazową opłatę za dostawę sprzętu z pozycji c) w wysokości 1,00 zł netto / sztukę.

Wartość całkowita złożonej oferty:


