
………………………………………
.
Wykonawca (nazwa i adres)

lp nazwa artykułu
wielkość 

opakowania
j.m.

łączne 
szacunkowe 

zapotrzebowanie 
dla artykułu

cena 
jednostkow

a brutto

wartość 
netto

vat 
%

wartość 
brutto

1 Ananas w puszce 565 g szt 10

2 Bakalie: mieszanka 
studencka Bakalland 200 g szt 60

3
Biszkopty Mamut 
Biszkopty wrocławskie 
bez dodatku cukrów

100 g
szt 50

4 Brzoskwinie w puszce w 
lekkim syropie 820 g szt 40

5 budyń o samku 
śmietankowym 40 g szt 200

6 budyń o smaku 
czekoladowym 40 g szt 100

7 budyń o smaku 
malinowym 40 g szt 100

8

chrupki kukurydzaine 
"Tygryski": brak 
ekstraktu drożdżowego, 
cukru, substancji 
przeciwzbrylających

100 g

szt 60

9
ciasteczka zbożowe bez 
cukru "Sante" z 
żurawiną, z morelą

50 g
szt 700

10 ciasto francuskie XXL 375 g szt 60
11 cukier biały 1 kg kg 300

12 cukier trzcinowy 
nierafinowany 1 kg kg 100

13 cukier puder 500 g szt 300
14 cukier wanilinowy 30 g szt 500
15 cynamon mielony 15 g szt 50
16 drożdże świeże 100 g szt 150

Dostawa towarumin. 4 razy w tygodniu (zgodnie z zamówieniem złożonym przez 
Zamawiającego)

(CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA)

Załacznik 1a

……………………………………..
(miejscowość, data)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/FORMULARZ OFERTOWO-CENOWY

w zaresie doyczącym części nr 1 zamówienia : Artykuły ogólnospożywcze



17

dżem Herbapol Dżem 
truskawkowy o 
obniżonej zawartości 
cukru: brak gumy guar, 
gumy ksantanowej, 
cytrynianów sodu, 
substancji 
konserwujących, syropu 
glukozowo-fruktozowego

280 g szt 900

18

galaretka owocowa :brak 
maltodekstryny, 
koszenili, stabilizatorów, 
karagenu

77 g szt 200

19 groszek konserwowy 400 g szt 20
20 Herbata czarna "Saga" 100 torebek szt 20

21

Herbata owocowa 
Herbapol :bez sztucznych 
aromatów, 
maltodekstryny, 
barwników w tym 
karmin, aspartamu, 
cyklaminianu sodu, 
sacharynianu sodu

20 torebek szt 100

22 herbata miętowa 20 torebek szt 100
23 herbata rumiankowa 20 torebek szt 100

24 herbata zielona Herbapol 20 torebek szt 100

25 jabłka prażone 810 g szt 200
26 kakao DecoMorreno 150 g szt 20
27 kasza bulgur 1 kg szt 300
28 kasza jaglana 400 g szt 80
29 kasza kus kus 350 g szt 300

30 kasza jęczmienna wiejska 1kg szt 30

31 kasza kus kus perłowa 400 g szt 200
32 kasza manna 1 kg szt 150
33 kawa zbożowa Inka 150 g szt 15

34
ketchup łagodny Winiary 
w tubie : bez substancji 
konserwujących 

560g szt 50

35 ketchup łagodny 
Włocławek w słoiku 970 g szt 180

36 Kisiel owocowy "Cykoria" 40 g szt 200

37

Koncentrat barszczu: 
Rolnik Barszczyk 
Czerwony Koncentrat: 
brak wzmacniaczy 
smaku, syropu 
glukozowo-
fruktozowego, substancji 
konserwujących

330 ml szt 120



38 Koncentrat pomidorowy 
Rolnik 950 g szt 120

39

Koncentrat żurku Rolnik 
żurek domowy koncetrat 
: brak oleju palmowego, 
wzmacniaczy smaku, 
substancji 
konserwujących, 
ekstraktu drożdżowego, 
barwników, aromatów

370 g szt 120

40 kwasek cytrynowy 20 g szt 40
41 liść laurowy 12 g szt 100
42 majeranek 20 g szt 100

43

Majonez Kielecki : bez 
E385 (EDTA), sztucznych 
aromatów, skrobi, 
substancji 
zagęszczających, kwasu 
fosforowego (E338), jaj 
w proszku, substancji 
konserwujących, 
substancji stabilizujących

700 g szt 60

44 Makaron "Lubella" 
kokardki 400 g szt 800

45 Makaron "Lubella" 
kokardki pełne ziarno 400 g szt 200

46 Makaron "Lubella" pióra 400 g szt 100

47 Makaron "Lubela" 
muszelka drobna 500 g szt 200

48 Makaron "Lubella" 
świderki 500 g szt 200

49 Mąka pszenna tortowa 1 kg kg 500

50
Miód pszczeli nektarowy, 
wielokwiatowy z polskich 
pasiek

900 g szt 20

51
mus 100 % z owoców w 
zakręcanej saszetce 
"Tymbark"

120 g szt 700

52

mus 100 % z owoce z 
dodatkiem zbórz  w 
zakręcanej saszetce 
"Tymbark"

100 g szt 300

53

mus 100 % owoce z 
dodatkiem warzyw w 
zakręcanej saszetce 
"Tymbark"

100 g szt 300

54
musli Sante Lo bez 
dodatku cukru z 
owococami

300 g szt 50

55 musztarda sarepska 200 g szt 15

56 olejek aromatyczny do 
ciast 9 ml szt 200

57 ocet 500 ml szt 35



58

olej rzepakowy o 
zawartości kwasów 
jednonienasyconych 
powyżej 50% i zawartości 
kwasów 
wielonienasyconych 
poniżej 40%

1l szt 300

59
oliwa z oliwek najwyższej 
jakości z pierwszego 
tłoczenia

500 ml szt 10

60 orzechy laskowe łuskane 
"Kresto" 500 g szt 10

61 orzechy włoskie łuskane 
"Kresto" 500 g szt 10

62 otręby pszenne "Sante" 150 g szt 5
63 otręby żytnie "Sante" 150 g szt 5
64 otręby owsiane "Sante" 150 g szt 5
65 papryka mielona słodka 20 g szt 130
66 papryka mielona ostra 20 g szt 130
67 pieprz czarny mielony 20 g szt 60

68
płatki kukurydziane 
"Lubella Corn Flakes 
klasyczne"

250 g szt 300

69 płatki jaglane 500 g szt 50

70 płatki owsiane 
błyskawiczne 500 g szt 50

71 proszek do pieczenia 30 g szt 30
72 rodzynki sułtańskie 100 g szt 20
73 ryż paraboliczny 1 kg szt 100

74 ryż paraboliczny 
pełnoziarnisty 1 kg szt 50

75 ryż preparowany "Sante" 50 g szt 20

76 Ryż torebka zwykły szt 150
77 słonecznik łuskany 100 g szt 20
78 soda oczyszczona 80g szt 15

79

sok 100 % "Tymbark" bez 
dodatku cukru smak 
tylko: pomarańcza, 
jabłko

300 ml szt 8000

80

sok 100 % "Tymbark" bez 
dodatku cukru smak 
tylko: pomarańcza, 
jabłko, wieloowocowy

200 ml szt 11000

81 sól morska 
drobnoziarnista 1 kg szt 200

82 syrop owocowy 
"Herbapol" 420 ml szt 40



83

Ecor Tortilla Pszenna Z 
Oliwą Z Oliwek Extra 
Virgin BIO:brak tłuszczu i 
oleju palmowego, 
utwardzonego tłuszczu 
roślinnego, 
stabilizatorów, substancji 
konserwujących, 
sztucznych aromatów, 
maltodekstryny

240 g szt 30

84 Wafle ryżowe 130 g szt 40

85
woda niegazowana nisko 
lub średnio 
zmineralizowana

500 ml szt 17000

86 zioła prowansalskie 10 g szt 40
87 ziele angielskie 15 g szt 65
88 żelatyna 50g szt 15

0 x 0

(słownie……………………………………………………………………………), cena netto wynosi………………………..……..
(słownie……………………………………………………………………………………………) +VAT………………………………………

(słownie…………………………………………………………………………………………………….)

………………………………………………………..
podpis osoby/ osób upoważnionych do występowaia 

w imieniu Wykonawcy

Oświadczam, iż cena brutto za wykonanie całego zadania nr 1 wynosi…………………………………………

RAZEM



Wykonawca (nazwa i adres)

lp nazwa artykułu j.m.

łączne 
szacunkowe 

zapotrzebowani
e dla artykułu

cena 
jednostkowa 

brutto (zł)

wartość 
netto

vat %
wartość 
brutto

1

Jaja kurze – klasa „A”, 
wielkość „L” każde jajko 

musi posiadać 
nadrukowany numer 

identyfikacyjny, 
niedopuszczone są jajka 
nieoznakowane, zbite 

lub popękane; 

szt 8000

0 x 0

Załacznik 1b

……………………………………….

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/FORMULARZ OFERTOWO-CENOWY

(słownie……………………………………………………………………………………………) +VAT………………………………………
(słownie……………………………………………………………………………), cena netto wynosi………………………..……..
Oświadczam, iż cena brutto za wykonanie całego zadania nr 2 wynosi…………………………………………

w zaresie doyczącym części nr 2 zamówienia : Jaja spożywcze
(CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA)

(miejscowość, data)
……………………………………..

(słownie…………………………………………………………………………………………………….)

RAZEM

Dostawa towaru min. 1 raz w tygodniu (zgodnie z zamówieniem złożonym przez 
Zamawiającego)

………………………………………………………..
podpis osoby/ osób upoważnionych 

do występowaia w imieniu 
Wykonawcy





……………………………………….
Wykonawca (nazwa i adres)

lp nazwa artykułu j.m.

łączne 
szacunkowe 

zapotrzebowanie 
dla artykułu

cena 
jednostkow

a brutto

wartość 
netto

vat 
%

wartość 
brutto

1 boczek wędzony klasa A bez 
żeber kg 100

2 karkówka bez kości,  klasa I (A) 
bez kości, bez tłuszczu, świeże, kg 250

3 kiełbasa biała parzona, mięso 
wieprzowe min. 70% kg 60

4

kiełbasa krakowska sucha, 
osłonka dobrze przylegająca, 
składniki na przekroju grubo 
rozdrobnione, równomiernie 
rozłożone, dobrze związane, 
mięso wieprzowe min. 70%  
(plastry) kg 20

5 kiełbasa złota zawartość mięsa 
wieprzowego min 70 % kg 200

6 kości wieprzowe kg 200

7 mięso mielone z szynki 
wieprzowej kg 1000

8
parówki cienkie z szynki 
wieprzowej : zawartość mięsa 
pow. 90 % kg 110

9 polędwica sopocka (plastry)
kg 10

10

Polędwiczki wieprzowe , klasa I 
(A) bez kości, bez tłuszczu, 
świeże, nie rozmrażane, 
konsystencja jędrna, zapach 
swoisty,  powierzchnia czysta, 
niezakrwawiona kg 300

11

schab wieprzowy bez kości,  
klasa I (A), świeży, nie 
rozmrażany, słonina zdjęta,  
konsystencja jędrna, zapach 
swoisty, barwa jasnoróżowa do 
czerwonej, powierzchnia czysta, 
niezakrwawiona kg 300

w zaresie doyczącym części nr 3 zamówienia : Mięso i wędliny

Dostawa towarumin. 4 razy w tygodniu (zgodnie z zamówieniem złożonym przez 
Zamawiającego)

Załacznik 1c

……………………………………..
(miejscowość, data)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/FORMULARZ OFERTOWO-CENOWY



12

Szynka wieprzowa  –klasa I (A) 
bez kości, bez tłuszczu, świeże, 
nie rozmrażane, konsystencja 
jędrna, zapach swoisty, barwa 
jasnoróżowa do czerwonej, 
powierzchnia czysta, 
niezakrwawiona kg 250

13

Szynka wieprzowa parzona ,bez 
konserwantów bez tłuszczu min. 
80% mięsa wieprzowego 
(plastry) kg 10

0 x 0

(słownie……………………………………………………………………………………………) +VAT………………………………………
(słownie…………………………………………………………………………………………………….)

………………………………………………………..
podpis osoby/ osób upoważnionych do występowaia 

w imieniu Wykonawcy

RAZEM

Oświadczam, iż cena brutto za wykonanie całego zadania nr 3 wynosi…………………………………………
(słownie……………………………………………………………………………), cena netto wynosi………………………..……..



……………………………………….

Wykonawca (nazwa i adres)

lp nazwa artykułu j.m.

łączne 
szacunkow

e 
zapotrzeb
owanie dla 

artykułu

cena 
jednostko
wa brutto

wartość 
netto

vat %
wartość 
brutto

Filet z piersi kurczaka, 
klasa I (A),świeże, nie 
rozmrażane, mięso, bez 
skóry, kości, tłuszczu, 
ścięgien ,błon, chrzęści. 
mięso prawidłowo 
wykrwawione, ocieknięte, 
barwa mięśni jasnoróżowa, 
bez krwawych wylewów, 
zapach charakterystyczny 
dla mięsa świeżego

kg 650

Indyk filet z piersi, klasa I 
(A), mięso świeże, nie 
rozmrażane, bez skóry, 
kości, tłuszczu, ścięgien, 
błon, chrzęści; mięso 
prawidłowo wykrwawione, 
ocieknięte; barwa mięśni 
jasnoróżowa, bez 
krwawych wylewów, 
zapach charakterystyczny 
dla mięsa świeżego 
indyczego

kg 600

1 korpusy z gęsi kg 12
2 korpusy z kurczaka kg 280

3

kurczaki świeże,  klasa I 
(A), nie rozmrażany, w 
całości , tuszki patroszone, 
bez pozostałości trzewi, 
schłodzone kg 50

w zaresie doyczącym części nr 4 zamówienia : Drób i wyroby drobiarskie

Załacznik 1d

……………………………………..
(miejscowość, data)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/FORMULARZ OFERTOWO-CENOWY

Dostawa towarumin. 4 razy w tygodniu (zgodnie z zamówieniem złożonym przez 
Zamawiającego)



pasztet,  brak mleka w 
proszku, maltodekstryny, 
ekstraktu drożdżowego, 
sztucznych aromatów, 
syropu glukozowego, 
stabilizatorów, 
wzmacniaczy smaku, 
substancji konserwujących, 
barwników, oleju 
palmowego, utwardzonego 
tłuszczu roślinnego kg 40

4

pałki z kurczaka klasa I (A), 
świeże, nie rozmrażane, 
skóra bez  przebarwień  i 
resztek piór, zapach 
charakterystyczny dla 
mięsa świeżego kg 350

5

skrzydełka z kurczaka klasa 
I (A), świeże, nie 
rozmrażane , zapach 
charakterystyczny dla 
mięsa świeżego 
drobiowego kg 100

6

szynka delikatesowa z 
fileta z kurczaka (plastry), 
wyrób gruborozdrobniony, 
parzony, o delikatnym 
aromacie,soczysty i jędrny, 
bez dodanych fosforanów, 
bezglutenu i glutaminianu 
sodu, zawartość mięsa z 
kurzcaka min 80%

kg 50
0 x 0RAZEM

podpis osoby/ osób upoważnionych do występowaia w 
imieniu Wykonawcy

Oświadczam, iż cena brutto za wykonanie całego zadania nr 4 wynosi…………………………………………
(słownie……………………………………………………………………………), cena netto wynosi………………………..……..
(słownie……………………………………………………………………………………………) +VAT………………………………………

(słownie…………………………………………………………………………………………………….)

………………………………………………………..



……………………………………….
Wykonawca (nazwa i adres)

lp nazwa artykułu
wielkość 

opakowani
a

j.m.

łączne 
szacunkow

e 
zapotrzeb
owanie dla 

artykułu

cena 
jednostko
wa brutto

wartość 
netto

vat %
wartość 
brutto

1 Jogurt naturalny "Zott" 370 g szt 700

2 Jogurt Bakoma BIO 
naturalny 140 g szt 120

3 Jogurt Bakoma BIO 
owocowy 140 g szt 300

4 masło 82 % tłuszczu 200 g szt 1000

5 maślanka naturalna  
"Mrągowska" 1l szt 60

6 maślanka owocowa 
"Mrągowska" 1 l szt 300

7 mleko UHT 3,2 % 1 l szt 2500
8 mleko w proszku pełne 400 g szt 5

9

Rolmlecz Serek waniliowy z 
laską wanilii,brak skrobi, 
gumy guar, gumy 
ksantanowej, syropu 
glukozowo- fruktozowego, 
żelatyny, mleka w proszku, 
karagenu, 
karboksymetylocelulozy

200 g

szt 100

10 Rolmlecz Serek 
homogenizowany naturalny 200 g

szt 120
11 ser żółty (plastry) 1 kg kg 60
12 ser tarty mozarella 1 kg kg 100

13 serek kremowy Arla 
Apetina 125 g szt 180

14 serek śmietankowy 
"Almette" 150 g szt 120

15 Śmietanka UHT 12 % do zup 
i sosów 500 ml szt 560

16 ser mascarpone 250 g szt 30
17 śmietanka UHT 36% 1l szt 20
18 śmietana ukwaszona 12% 400 g szt 500
19 twaróg mielony 1kg szt 40
20 twaróg półtłusty 250 g szt 600

0 x 0

Załacznik 1e

……………………………………..
(miejscowość, data)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/FORMULARZ OFERTOWO-CENOWY
(CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA)

w zaresie doyczącym części nr 5 zamówienia : Przetwory mleczarskie

Dostawa towarumin. 4 razy w tygodniu (zgodnie z zamówieniem złożonym przez 
Zamawiającego)

RAZEM



………………………………………………………..
podpis osoby/ osób upoważnionych do występowaia w 

imieniu Wykonawcy

Oświadczam, iż cena brutto za wykonanie całego zadania nr 5 wynosi…………………………………………
(słownie……………………………………………………………………………), cena netto wynosi………………………..……..
(słownie……………………………………………………………………………………………) +VAT………………………………………

(słownie…………………………………………………………………………………………………….)



……………………………………….
Wykonawca (nazwa i adres)

lp nazwa artykułu j.m.

łączne 
szacunkowe 

zapotrzebowanie 
dla artykułu

cena 
jednostkow

a brutto

wartość 
netto

vat 
%

wartość 
brutto

1 babka cytrynowa waga min 900 g szt 80

2 bagietka  waga min 140 g szt 50
3 bułka grahamka waga min 60 g szt 400
4 bułka pszenna min 60 g szt 400
5 bułka tarta opakowanie 0,5 kg szt 400

6 chleb pszenny krojony waga  min 450 
g szt 500

7 chleb orkiszowy krojony waga min 
400 g szt 300

8 chleb słonecznikowy krojony waga 
min 400 g szt 300

9 chleb wieloziarnisty krojony waga 
min 400 g szt 300

10 drożdżówka z kruszonką waga min. 
100 g szt 300

11 jagodzianka waga min 100 g szt 100
0 x 0,00

podpis osoby/ osób upoważnionych do występowaia 
w imieniu Wykonawcy

Dostawa towarumin. 4 razy w tygodniu (zgodnie z zamówieniem złożonym przez 
Zamawiającego)

Oświadczam, iż cena brutto za wykonanie całego zadania nr 6 wynosi…………………………………………
(słownie……………………………………………………………………………), cena netto wynosi………………………..……..
(słownie……………………………………………………………………………………………) +VAT………………………………………

(słownie…………………………………………………………………………………………………….)

………………………………………………………..

RAZEM

w zaresie doyczącym części nr 6 zamówienia : Pieczywo i wyroby piekarskie, ciatkarskie

Załacznik 1f

……………………………………..
(miejscowość, data)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/FORMULARZ OFERTOWO-CENOWY



……………………………………….
Wykonawca (nazwa i adres)

lp nazwa artykułu j.m.

łączne 
szacunkowe 

zapotrzebowanie 
dla artykułu

cena 
jednostkow

a brutto

wartość 
netto

vat 
%

wartość 
brutto

1 brokuł 1kg kg 300

2 brukselka 1 kg kg 20

3 bukiet warzyw (marchew, krokuł, 
kalafior) 1 kg kg 400

4 Fasolka szparagowa 1 kg kg 400
5 groszek zielony 1 kg kg 20
6 kalafior 1 kg kg 300

7 pierogi leniwe , zawartość twarogu 
min 35% 1 kg kg 600

8 koperek cięty 1 kg kg 40

9 kopytka  1 kg
kg 600

10 maliny 1 kg kg 50
marchew kostka 1 kg kg 650
marchewka mini 1 kg kg 200
pierogi z truskawkami zawartość 
truskawek min 55% 1 kg kg 650

11 pierogi z twarogiem, zawartosc 
twarogu min 35% 1 kg kg 300
pietruszka natka cięta 1 kg kg 50
szpinak siekany 1 kg kg 20
śliwki bez pestek 1kg kg 40
truskawki 1 kg kg 150
wiśnie bez pestek 1 kg kg 100

włoszczyzna 4 składnikowa: marchew, 
por, pietruszka, seler,  paski 1kg kg 900

0 x 0,00

Dostawa towarumin. 2 razy w tygodniu (zgodnie z zamówieniem złożonym przez 
Zamawiającego)

Oświadczam, iż cena brutto za wykonanie całego zadania nr 7 wynosi…………………………………………
(słownie……………………………………………………………………………), cena netto wynosi………………………..……..

RAZEM

w zaresie doyczącym części nr 7 zamówienia : Mrożonki

Załacznik 1g

……………………………………..
(miejscowość, data)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/FORMULARZ OFERTOWO-CENOWY



podpis osoby/ osób upoważnionych do występowaia w 
imieniu Wykonawcy

(słownie……………………………………………………………………………………………) +VAT………………………………………
(słownie…………………………………………………………………………………………………….)

………………………………………………………..



……………………………………….
Wykonawca (nazwa i adres)

lp nazwa artykułu j.m.

łączne 
szacunkowe 

zapotrzebowanie 
dla artykułu

cena 
jednostkow

a brutto

wartość 
netto

vat 
%

wartość 
brutto

1 filet śledziowy solony 1 kg kg 55

2 filet z łososia 1 kg kg 300

3 filet z miruny bez skóry, bez glazury 1 
kg kg 120

4
Przysmak rybny z fileta z serem i 
ziołami "Frosta", zawarośc fileta z 
morszczuka lub mintaja min 45% kg 150

5
Przysmak rybny z fileta ze szpinakiem 
"Frosta", zawarośc fileta z 
morszczuka lub mintaja min 45% kg 150

6

paluszki rybne z fileta z ryb białych, 
zawartość ryby min 65 % , brak oleju i 
tłuszczu palmowego, syropu 
glukozowego, stabilizatorów, 
substancji przeciwzbrylających, 
substancji spulchniających kg 400

7 stek z łososia panierowany, zawartość 
fileta z łososia min 59 % kg 300

8 tuńczyk w sosie własnym w puszce 
(kawałki ryby, nie rozdrobniony)170 g szt 50
razem 0 x 0,00

podpis osoby/ osób upoważnionych do występowaia w 
imieniu Wykonawcy

………………………………………………….

Załacznik 1g

……………………………………..
(miejscowość, data)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/FORMULARZ OFERTOWO-CENOWY
w zaresie doyczącym części nr 8 zamówienia : ryby i przetwory rybne

Dostawa towarumin. 1 raz w tygodniu (zgodnie z zamówieniem złożonym przez 
Zamawiającego)

Oświadczam, iż cena brutto za wykonanie całego zadania nr 8 wynosi…………………………………………
(słownie……………………………………………………………………………), cena netto wynosi………………………..……..
(słownie……………………………………………………………………………………………) +VAT………………………………………
(słownie…………………………………………………………………………………………………….)



……………………………………
Wykonawca (nazwa i adres)

lp nazwa artykułu j.m.

łączne 
szacunkowe 

zapotrzebowanie 
dla artykułu

cena 
jednostkowa 

brutto (zł)

wartość 
netto

vat %
wartość 
brutto

1

Ziemniaki jadalne, żółte, bulwy 
dojrzałe, zdrowe, 
niezzieleniałe, czyste, suche, 
niezaparzone, niezapleśniałe, 
jednoodmianowe, o kształcie 
typowym dla danej odmiany, o 
dobrym smaku, bez pustych 
miejsc w środku, pozbawione 
odrostów. Średnica 
pojedynczej sztuki 8-12 cm. 
Smak i zapach: Typowy, bez 
obcego smaku i zapachu. 
Opakowania stanowią worki od 
10 do 15 kg wykonane z 
materiałów opakowaniowych 
przeznaczonych do kontaktu z 
żywnością.

kg 11000

0 x 0

………………………………………………………..
podpis osoby/ osób upoważnionych do 

występowaia w imieniu Wykonawcy

Załacznik 1i

……………………………………..
(miejscowość, data)

Dostawa towaru min. 1 raz w tygodniu (zgodnie z zamówieniem złożonym przez 
Zamawiającego)

Oświadczam, iż cena brutto za wykonanie całego zadania nr 9 wynosi…………………………………………
(słownie……………………………………………………………………………), cena netto wynosi………………………..……..
(słownie……………………………………………………………………………………………) +VAT………………………………………
(słownie…………………………………………………………………………………………………….)

RAZEM

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/FORMULARZ OFERTOWO-CENOWY
(CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA)

w zaresie doyczącym części nr 9 zamówienia : Ziemniaki





……………………………………….
Wykonawca (nazwa i adres)

lp nazwa artykułu j.m.

łączne 
szacunkowe 

zapotrzebowanie 
dla artykułu

cena 
jednostkow

a brutto

wartość 
netto

vat 
%

wartość 
brutto

1 buraki kg 300

2 brukiew kg 100
3 cebula biała kg 60
4 czosnek szt 20
5 fasola "Jaś" kg 30
6 groch cały kg 30
7 kalarepa szt 120
8 kapusta biała kg 200
9 kapusta czerwona kg 200

10 kapusta kiszona kg 120
11 kapusta pekińska kg 150
12 kalafior swiezy kg 120
13 koperek pęczek 100
14 marchew kg 450
15 ogórki kiszone kg 260

16 ogórki konserwowe w słoiku 
min. 900 ml szt 360

17 ogórki świeże kg 400

18 papryka czerwona, zielona, żółta kg 80
19 pietruszka nać pęczek 100
20 pomidory I gatunek kg 150

21 pomkidorki koktajlowe I gatunek kg 100
22 rzepa biała/rzodkiew biała kg 120
23 rzodkiewka pęczek 50
24 sałata lodowa szt 300
25 sałata świeża szt 30
26 seler kg 120
27 szczypiorek pęczek 30
28 ananas szt 30
29 arbuz (sezonowo) kg 100

Dostawa towarumin. 4 razy w tygodniu (zgodnie z zamówieniem złożonym przez 
Zamawiającego)

w zaresie doyczącym części nr 10 zamówienia : warzywa i owoce

Załacznik 1j

……………………………………..
(miejscowość, data)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/FORMULARZ OFERTOWO-CENOWY



30 banany kg 500
31 borówka amerykańska kg 30
32 cytryna kg 80
33 granat waga min 300 g szt 6
34 gruszki kg 250
35 jabłka kg 500
36 kiwi kg 50
37 maliny (sezonowo) kg 20
38 mandarynki I gatunek kg 200
39 mango waga min 400 g szt 20
40 pomarańcze I gatunek kg 70
41 truskawki (sezonowo) kg 70
42 winorona bezpestkowe kg 100
43 śliwki węgierki (sezonowo) kg 80

0 x 0

………………………………………………………..
podpis osoby/ osób upoważnionych do występowaia w 

imieniu Wykonawcy

RAZEM

Oświadczam, iż cena brutto za wykonanie całego zadania nr 10 wynosi…………………………………………
(słownie……………………………………………………………………………), cena netto wynosi………………………..……..
(słownie……………………………………………………………………………………………) +VAT………………………………………
(słownie…………………………………………………………………………………………………….)


