
Lp. rodzaj wina kraj pochodzenia szczep wina smak kolor
typ 

opakowania
zamykanie butelki pojemność

Proponowane 

kryterium 

wyboru 

Cena jednostkowa 

netto  w 

prezferowanym  

przedziale cenowym

Szacunkowa 

ilość w okresie           

12 miesięcy              

(szt.)

1. Włochy PROSECCO,  Apelacja DOC. wytrawne białe szkło
korek naturalny/korek 

syntetyczny/nakrętka
0,75 L  jakość i cena 25,00 zł - 30,00 zł 200

2. Włochy PROSECCO, Apelacja DOC. wytrawne białe szkło
korek naturalny/korek 

syntetyczny/ nakrętka
0,2 L  jakość i cena 8,00 zł -    14,00 zł 150

3. Hiszpana CAVA, Apelacja DO wytrawne białe szkło
korek naturalny/korek 

syntetyczny/ nakrętka
0,75 L  jakość i cena 25,00 zł - 30,00 zł 130

1.
Chile/Francja

/Hiszpania

SAUVIGNON 

BLANC/CHARDONNAY

/VERDEJO

wytrawne białe szkło
korek naturalny/korek 

syntetyczny/ nakrętka
0,75 L  jakość i cena 22,00 zł - 30,00 zł 400

2. Niemcy RIESLING wytrawne białe szkło
korek naturalny/korek 

syntetyczny/ nakrętka
0,75 L  jakość i cena 22,00 zł - 30,00 zł 250

3. Włochy PINOT GRIGIO wytrawne białe szkło
korek naturalny/korek 

syntetyczny/ nakrętka
0,75 L  jakość i cena 22,00 zł - 30,00 zł 300

1. Włochy
PRIMITIVO/               

MONTEPULCIANO
wytrawne czerwone szkło

korek naturalny/korek 

syntetyczny/ nakrętka
0,75 L  jakość i cena 22,00 zł - 30,00 zł 450

2.
Australia/Chile/

Francja

SHIRAZ/SYRAH/    

GRENACHE/

MERLOT, CARMENERE

wytrawne czerwone szkło
korek naturalny/korek 

syntetyczny/ nakrętka
0,75 L  jakość i cena 22,00 zł - 30,00 zł 450

3. Hiszpania TEMPRANILLO wytrawne czerwone szkło
korek naturalny/korek 

syntetyczny/ nakrętka
0,75 L  jakość i cena 22,00 zł - 30,00 zł 450

1. półsłodkie czerwone szkło
korek naturalny/korek 

syntetyczny/ nakrętka
0,75 L  jakość i cena 18,00 zł - 25,00 zł 50

2. półsłodkie białe szkło
korek naturalny/korek 

syntetyczny/ nakrętka
0,75 L  jakość i cena 18,00 zł - 25,00 zł 50

WINA 

PÓŁSŁODKE  

BIAŁE I 

CZERWONE                     

Znak sprawy: ELST/PFZ/272-17/2022.PFZ-06-2022.IW

WINA MUSUJĄCE

WINA BIAŁE

Załącznik nr 1 do SWZ

Część I - wina do tzw. karty win

WINA 

CZERWONE

SUKCESYWNE DOSTAWY WINA DO OBIEKTÓW ELBEST HOTELS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
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WINA MUSUJĄCE

1.  półwytrawne czerwone szkło
korek naturalny/korek 

syntetyczny/ nakrętka
0,75 L  jakość i cena 18,00 zł - 25,00 zł 50

2.  półwytrawne białe szkło
korek naturalny/korek 

syntetyczny/ nakrętka
0,75 L  jakość i cena 18,00 zł - 25,00 zł 50

1.
WINA BIAŁE                             

TYPU: HOUSE

RPA/Chile/Australia/USA/ 

Hiszpania/Włochy/Franacja/ 

Gruzja

Chenin Blanc, Sauvignon Blanc, 

Chardonnay, Pinot Grigio, 

Verdejo, Rkatsiteli

wytrawne białe szkło nakrętka 0,75 L jakość i cena do 18,00 zł 1000

2.

WINA 

CZERWONE                              

TYPU: HOUSE

RPA/Chile/Australia/USA/  

Hiszpania/Francja/Gruzja

/Włochy

SHIRAZ/SYRAH/ 

SAPERAVI/Cabernt 

Sauvignon/Grenache

wytrawne czerwone szkło nakrętka 0,75 L              jakość i cena do 18,00 zł 1500

Wina będą oceniane dwuetapowo tj. degustacja następnie aukcja elektroniczna  i/lub negocjacje.

Wymagania dotyczące wina:

Zamawiajacy oczekuje od Wykonawcy wsparcia sprzedażowego w postaci korkociągów, stojaków na wino itp. oraz w razie zgłoszenia zapotrzebowania przez Obiekt szkoleń.

Wymagania dotyczące realizacji zamówień:
1. Minimum logistyczne 300 zł netto

2. Zamówienia "pełnokartonowe" w ilosciach równych wielokrotnosci ilosci butelek w opakowaniu zbiorczym (kartonie) 6 szt.i/lub 12 szt./karton

3. Okres trwania umowy 12 miesięcy

4. Realizacja dostaw  w terminie 48 godzin od chwili złozenia zamówienia jednostkowego.

5. Termin płatnosci 21/30 dni

Dodatkowe wymagania dotyczące win typu house:

MIEJSCA DOSTAW: Dostawa win realizowana będzie na poniższe adresy:

1.1   Hotel Wodnik, Słok k. Bełchatowa, 97-400 Bełchatów,

1.2   Hotel Sport, ul. 1  Maja 63, 97-400 Bełchatów,

1.6  Hotel Rychło, ul. Pocztowa 15, 59-920 Bogatynia

Propozycja udzielenia stałego rabatu na pozostały  asortyment wina będący w ofercie Wykonawcy, a nie wskazany w SOPZ.

1.3   Hotel Wolin, ul. Nowomyśliwska 76,72-500 Międzyzdroje,

1.4   Hotel Krynica, ul. Park Sportowy 3, 33-380 Krynica Zdrój,

WINA 

PÓŁWYTRAWNE  

BIAŁE I 

CZERWONE                     

Wskazanie szczepu oznacza, że wino przynajmniej w 80% jest winem pochodzącym z danego szczepu.

Część II - wina typu house

Wina typu house serwowane będą w obiektach Elbest sp. z o.o. w butelkach obrendowanych logotypem Elbest Hotels.                                                                                                              

Zamawiający wymaga, aby etykieta umieszczona na przedniej stronie butelki dostarczanych win zawierała logo Elbest Hotels. Dopuszcza się oryginalne etykiety producenta, w które 

wkomponowany ( nie naklejony) zostanie logotyp uzgodniony z Zamawiajacym. 

Oferowane przez Wykonawcę wino powinno być dedykowane na rynek HoReCa. Zamawiajacy przewiduje możliwosć dopuszczenia wina, które dostępne będzie na rynku detalicznym, pod 

warunkiem  że w ramach zaoferowanej ceny Dostawca zapewni wykonanie etykiety wina, która zapewniała bedzie wizualną odrębność wina oferowanego Zamawiającemu.

1.5   Hotel Solina SPA, Myczkowce k/Soliny, 38-623 Uherce,

Oferowane przez Wykonawcę wina  nie powinny być starsze niż 3 lata według roku zbioru wina, czyli nie starsze niż 2019 r. Dopuszcza się więc dostarczanie takiego samego wina z 3 

letniego interwału czasowego w stałej zaoferowanej cenie, z zastrzeżeniem, ze nie może być to wino starsze niż w Ofercie.
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