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Opis przedmiotu zamówienia:

Karma pełnoporcjowa w puszkach dla psów

Wymagania ogólne:
Produkt: karma mokra w puszkach (konserwy) pochodząca od dwóch różmychproducentów

Podzińnarodzaje:
1. Psy dorosłe
2. Psy seniorzy
3. Szczeniaki i młode psy
Smak: dwa rodzaje - kurczak i wołowina
W karmie dopuszczalne są domieszki watzyw,zbóż i innych mięs pod warunkiem, ze

zavłartośó składnika decydującego o smaku (kurczak/wołowina) ma odzwierciedlenie

w nazwie handlowej produktu.

Do produkcji karmy nie mogą być używane: skóry i skórki, pióra, wełna, rogi, sierść i futra

pochodząc e o d zŃtęr z{., karma bez glutenowa.

Opakowania i ędnostkowe :

Psy dorosłe: puszka 8009

Psy starsze: puszka 4009

Szczeniaki i młode psy: puszka 4009

Przezoryginalne opakowanienaleĘ rozumieć opakowanie firmowane przezproducenta, w
którym produkt jest dostępny na rynku polskim.

Karmę dyskwalifikuje brak oznakowania opakowń, uszkodzenia mechaniczne opakowań,

brak otwie r acza przy plJszce.

Każde opakowanie powiruro zawiętń czytelne dane w języku polskim: rrazv,rę produktu,

termin przydatności do spożycią informaĄe dotyczące składu karmy.

Termin przvdatności:

Termin przydatności do spozycia deklarowany ptzezproducentakarmy powinien wynosió nie

mniej ńżl2 miesięcy od daty dostawy do magazynu Zamawiającego-

Specyfikacj a doty cząca rodzaj ów karmy :

1. Karma pełnoporcjowa dla psów dorosĘch:
smak: kurczak i wołowina
Opakowanie jednostkowę: puszka 8009

Zawartość mięsa w karmie: minimum 65% (odmvierciedlenie składnika w nazwie handlowej

produktu).

Składniki analirycznę: białko - minimum |0oń, olejeitłuszczę surowę - minimum 60ń

wilgotność - minimum 78%

2. Karma pełnoporcjowa dla starszych psów (seniorów)

smak: kurczak i wołowina
Opakowanie jednostkowe: puszka 4009

Zawartość mięsa w karmie: minimum 4I%o (odzwierciedlenie składnika w nazwie handlowej

produktu)
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Składniki analityczne: białko - minimum 80ń, oleje i tłuszń surowe - minimrun 5%,

wilgotność - minimum 78%

3. Karma pełnoporcjowa dla szczeniąt i młodych psów (iunior)

smak: kurczak i wołowina
Opakowanie iednostkowe: puszka 4009_
Zawartość mięsa w karmie: minimum 66% (odzlńerciedlenie składnika w nazwie handlowej

produktu)

Składniki analityczne: białko -minimum 11%, oleje itłaszcze surowe -mińmum7Yo,
wilgotrość - minimum 78Yd-


