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Załącznik nr 4 A do Zapytania ofertowego 
 

 

(pieczęć wykonawcy) 

FORMULARZ OFERTOWY 

Pełna nazwa wykonawcy 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

Adres wykonawcy: 

ul. .................................................................    nr ............................................................. 

Kod pocztowy …………………………             Miejscowość…………………………..…... 

tel. ................................................................     fax. .......................................................... 

REGON .......................................................  NIP .......................................................... 

email. ........................................................... 

 

UWAGA: 

Wykonawca składający ofertę na jedną lub kilka części wypełnia tylko te rubryki które dotyczą jego części,  resztę pozostawia pustą. 

 

Przystępując do zapytania ofertowego:  „Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do stołówki przedszkolnej Przedszkola w Ustroniu Morskim 

w 2022 roku” , oferuję wykonanie zamówienia na następujących warunkach: 
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Część 1 – Mięso i produkty mięsne - oferuję wykonanie zamówienia na następujących warunkach: 

Realizacja dostaw sukcesywnie, zgodnie z zamówieniem złożonym przez Zamawiającego. 

Lp Nazwa j.m. 
Przewidywana 

ilość 

Cena jednostkowa 

netto 

Wartość netto           

( kol.4 x 5) 

Stawka podatku 

VAT w % 
Wartość brutto UWAGI 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Schab wieprzowy b/k bez warkocza 
odtłuszczony kg 

180      

2 szynka wieprzowa b/k świeża nie 
rozmrażana 

kg 500 
     

3 karkówka b/k świeża kg 200      

4 polędwiczki wieprzowe świeże nie 
rozmrażane kg 

100      

5 łopatka b/k świeża nie rozmrażana szt 100      

6 Filet z piersi kurczaka (świeże mięso nie 
rozmrażane) mięśnie piersiowe 
pozbawione skóry,kości i 
ścięgien,prawidłowo wykrwione,bez 
przebarwień i uszkodzeń 
mechanicznych, gat.I 

kg 

480      

7 Filet z piersi indyka (świeże mięso nie 
rozmrażane) mięśnie piersiowe 
pozbawione skóry,kości i 
ścięgien,prawidłowo wykrwione,bez 
przebarwień i uszkodzeń 
mechanicznych, gat.I 

kg 

330      

  

 

  Ogółem netto  Ogółem brutto   

 

Ilości podane w tym załączniku są ilościami przybliżonymi i mogą ulec zmianie w zależności od ilości żywionych osób. 
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Część 1 – Mięso i produkty mięsne - oferuję wykonanie zamówienia na następujących warunkach: 

Realizacja dostaw sukcesywnie, zgodnie z zamówieniem złożonym przez Zamawiającego. 

Lp Nazwa j.m. 
Przewidywana 

ilość 

Cena jednostkowa 

netto 

Wartość netto           

( kol.4 x 5) 

Stawka podatku 

VAT w % 
Wartość brutto UWAGI 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

8 Udziec z kurczaka świeży (okrojony z 
tłuszczu) 

kg 
100      

9 Podudzie z kurczaka świeże kg 100      

10 Porcje rosołowe z kurczaka świeże kg  300      

11 krakowska pieczona-zawierającymi co 
najmniej 75% mięsa i nie więcej niż 10 g 
tłuszczu w 100 g produktu gotowego do 
spożycia,bez wzmacniaczy smaku i 
substancji zagęszczających,kl.I 

kg 

50      

12 schab z wędzarki-zawierającymi co 
najmniej 75% mięsa i nie więcej niż 10 g 
tłuszczu w 100 g produktu gotowego do 
spożycia,bez wzmacniaczy smaku i 
substancji zagęszczających,kl.I 

kg 

40      

13 polędwica sopocka wieprzowa-
zawierającymi co najmniej 75% mięsa i 
nie więcej niż 10 g tłuszczu w 100 g 
produktu gotowego do spożycia,bez 
wzmacniaczy smaku i substancji 
zagęszczających,kl.I 

kg 

40      

  

 

  Ogółem netto  Ogółem brutto   

 

Ilości podane w tym załączniku są ilościami przybliżonymi i mogą ulec zmianie w zależności od ilości żywionych osób. 
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Część 1 – Mięso i produkty mięsne - oferuję wykonanie zamówienia na następujących warunkach: 

Realizacja dostaw sukcesywnie, zgodnie z zamówieniem złożonym przez Zamawiającego. 

Lp Nazwa j.m. 
Przewidywana 

ilość 

Cena jednostkowa 

netto 

Wartość netto           

( kol.4 x 5) 

Stawka podatku 

VAT w % 
Wartość brutto UWAGI 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

14 krakowska sucha extra-zawierającymi co 
najmniej 75% mięsa i nie więcej niż 10 g 
tłuszczu w 100 g produktu 

kg 
30      

15 polędwica drobiowa-zawierającymi co 
najmniej 75% mięsa i nie więcej niż 10 g 
tłuszczu w 100 g produktu gotowego do 
spożycia,bez wzmacniaczy smaku i 
substancji zagęszczających,kl.I 

szt 

30      

16 schab na jasno wędzony-zawierającymi 
co najmniej 75% mięsa i nie więcej niż 
10 g tłuszczu w 100 g produktu 

kg 
40      

17 filet z indyka bez wędzenia -
zawierającymi co najmniej 75% mięsa i 
nie więcej niż 10 g tłuszczu w 100 g 
produktu gotowego do spożycia,bez 
wzmacniaczy smaku i substancji 
zagęszczających,kl.I 

kg 

30      

17 pasztetowa drobiowa kg 20      

18 parówka-zawierająca co najmniej 80% 
mięsa i nie więcej niż 10 g tłuszczu w 
100 g produktu gotowego do 
spożycia,bez wzmacniaczy smaku i 
substancji zagęszczających,kl.I 

kg 

150      

  

 

  Ogółem netto  Ogółem brutto   
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Cechy wspólne dla asortymentu – klasa I. Mięso powinno być prawidłowo wykrwawione  

i odcieknięte, skóra bez przebarwień i uszkodzeń mechanicznych.  

WYGLĄD - nie dopuszcza się mięśni i skóry niezwiązanych ze sobą, linie cięcia równe, gładkie, produkt czysty, niezabrudzony 

BARWA - Charakterystyczna, naturalna do danego asortymentu, nie dopuszcza się wylewów krwawych. 

ZAPACH - Naturalny, charakterystyczny dla danego gatunku, niedopuszczalny zapach obcy, zapach świadczący o procesach rozkładu mięsa przez 

drobnoustroje oraz zapach zjełczałego tłuszczu.               

               ……………………………………. 

                    ( podpis osoby upoważnionej) 
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Część 2  – pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie  

Realizacja dostaw sukcesywnie, zgodnie z zamówieniem złożonym przez Zamawiającego. 

Lp. Nazwa j.m. 
Przewidywana 

ilość 

Cena 

jednostkowa 

netto 

Wartość netto           

( kol.4 x 5) 

Stawka podatku 

VAT w % 
Wartość brutto UWAGI 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 chleb zwykły pszenno -żytni na naturalnym 
zakwasie z dodatkiem drożdży ,wody,soli 
(krojony) 600g 

szt 1050 
     

2 chleb wieloziarnisty krojony - mąka razowa 
żytnia,mąka żytnia,  400g 

szt 260 
     

3 chleb graham- mąka pszenna graham, mąka 
pszenna, drożdże, woda, sól mąka żytnia albo 
kwas z mąki żytniej.    400g 

szt 100 
     

4 bułka wieloziarnista szt 940      

5 bułka grahamka szt 1000      

6 bułka sojowa szt 1000      

7 bułka kukurydziana szt 870      

  

 

  Ogółem netto  Ogółem brutto   

Pieczywo powinno spełnić dodatkowo następujące kryterium: -zawartość cukru w 100 g produktu gotowego nie więcej niż 15 g, -zawartość soli w 100 g produktu 
 gotowego nie więcej niż 0,45 g 
 

Ilości podane w tym załączniku są ilościami przybliżonymi i mogą ulec zmianie w zależności od ilości żywionych osób. 

Cechy wspólne dla asortymentu – wyroby piekarskie bez dodatku substancji spulchniających. 

                ……………………………….. 

                ( podpis osoby upoważnionej) 
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Część 2  – pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie  

Realizacja dostaw sukcesywnie, zgodnie z zamówieniem złożonym przez Zamawiającego. 

Lp. Nazwa j.m. 
Przewidywana 

ilość 

Cena 

jednostkowa 

netto 

Wartość netto           

( kol.4 x 5) 

Stawka podatku 

VAT w % 
Wartość brutto UWAGI 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

8 bułka kajzerka- mąka pszenna, drożdże, 
cukier, woda, sól 

szt 3900 
     

9 bułka poznańska-mąka pszenna, mąka żytnia, 
drożdże, cukier, woda sól 

szt 300 
     

10 rogal –mąka 
pszenna,drożdżewoda,tłuszcz,woda,sól,jaja 

szt 1300 
     

11 paluch drożdżowy -mąka 
pszenna,masła,mleko drożdże, cukier, jaja,sól 

szt 600 
     

12 bułka maślana-mąka pszenna,masła,mleko 
drożdże, cukier, jaja,sól 

szt 1900 
     

         

         

  

 

  Ogółem netto  Ogółem brutto   

Pieczywo powinno spełnić dodatkowo następujące kryterium: -zawartość cukru w 100 g produktu gotowego nie więcej niż 15 g, -zawartość soli w 100 g produktu 
 gotowego nie więcej niż 0,45 g 
 

Ilości podane w tym załączniku są ilościami przybliżonymi i mogą ulec zmianie w zależności od ilości żywionych osób. 

Cechy wspólne dla asortymentu – wyroby piekarskie bez dodatku substancji spulchniających. 

                ……………………………….. 

                ( podpis osoby upoważnionej) 
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Część 3 – Produkty mleczarskie (nabiał) : 

Realizacja dostaw sukcesywnie, zgodnie z zamówieniem złożonym przez Zamawiającego. 

Lp. Nazwa j.m. 
Przewidywana 

ilość 

Cena 

jednostkowa 

netto 

Wartość netto           

( kol.4 x 5) 

Stawka podatku 

VAT w % 
Wartość brutto UWAGI 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 drożdże kg 8      

2 jogurt naturalny-powstały z mleka 
pasteryzowanego oraz kultur bakterii 
mlekowych,bez dodatków smakowych,substancji 
zagęszczających,skrobi modyfikowanej oraz mleka 
w proszku,opakowanie plastikowe typu kubek 

szt 

1600      

3 jogurt naturalny-powstały z mleka 
pasteryzowanego oraz kultur bakterii 
mlekowych,bez dodatków smakowych,substancji 
zagęszczających,skrobi modyfikowanej oraz mleka 
w proszku, 

l 

50      

4 masło - bez dodatków,zawartość min.82% 
tłuszczu mlecznego ze śmietanki 
pasteryzowanej, 

kg 
330      

5 mleko -zawartość tłuszczu 2% (opakowanie 
typu karton 1l) l 

3800      

  

 

  Ogółem netto  Ogółem brutto   

 

Ilości podane w tym załączniku są ilościami przybliżonymi i mogą ulec zmianie w zależności od ilości żywionych osób. 

……………………………….. 

                ( podpis osoby upoważnionej) 
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Część 3 – Produkty mleczarskie (nabiał) : 

Realizacja dostaw sukcesywnie, zgodnie z zamówieniem złożonym przez Zamawiającego. 

Lp. Nazwa j.m. 
Przewidywana 

ilość 

Cena 

jednostkowa 

netto 

Wartość netto           

( kol.4 x 5) 

Stawka podatku 

VAT w % 
Wartość brutto UWAGI 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

6 mleko kozie (opakowanie typu karton 0,5l) l 5      

7 ser żółty gouda plastry- zawierający 
mleko,żywe kultury bakterii 
mlekowych,sól,bez dodatków 
konserwantów i barwników 

kg 

150      

8 ser żółty-zawierający mleko,żywe kultury 
bakterii mlekowych,sól,bez dodatków 
konserwantów i barwników 

kg 
20      

9 twaróg krajanka półtłusty-mleko 
pasteryzowane, kultury bakterii 
mlekowych. 

kg 
250      

10 śmietana 12%-powstała z mleka 
pasteryzowanego oraz żywych kultur 
bakrerii mlekowych,bez dodatku substancji 
zagęszczających i skrobi 
modyfikowanej,opakowanie plastikowe 
typu kubek 

szt 

400      

  

 

  Ogółem netto  Ogółem brutto   

Ilości podane w tym załączniku są ilościami przybliżonymi i mogą ulec zmianie w zależności od ilości żywionych osób. 

……………………………….. 

                ( podpis osoby upoważnionej 
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Część 3 – Produkty mleczarskie (nabiał) : 

Realizacja dostaw sukcesywnie, zgodnie z zamówieniem złożonym przez Zamawiającego. 

Lp. Nazwa j.m. 
Przewidywana 

ilość 

Cena 

jednostkowa 

netto 

Wartość netto           

( kol.4 x 5) 

Stawka podatku 

VAT w % 
Wartość brutto UWAGI 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

11 masło klarowane -zawartość tłuszczu 
mlecznego 99,8% kg 

1      

12 śmietana 18%-powstała z mleka 
pasteryzowanego oraz żywych kultur 
bakrerii mlekowych,bez dodatku substancji 
zagęszczających i skrobi 
modyfikowanej,opakowanie plastikowe 
typu kubek 

szt 

100      

  

 

       

  

 

       

  

 

       

  

 

  Ogółem netto  Ogółem brutto   

 

Ilości podane w tym załączniku są ilościami przybliżonymi i mogą ulec zmianie w zależności od ilości żywionych osób. 

……………………………….. 

                ( podpis osoby upoważnionej 
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Część 4 – Produkty spożywcze suche i inne . 

Realizacja dostaw sukcesywnie, zgodnie z zamówieniem złożonym przez Zamawiającego. 

Lp. Nazwa j.m. 
Przewidywana 

ilość 

Cena 

jednostkowa 

netto 

Wartość netto           

( kol.4 x 5) 

Stawka 

podatku VAT w 

% 

Wartość brutto UWAGI 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1  przyprawa bazylia-opakowanie 10g szt 50      

2 bułka tarta kg 140      

3 chrupki kukurydziane szt 200      

4 chrzan tarty -opakowanie słoik 180g szt 10      

5 cukier biały kg 100      

6 cukier waniliowy-opakowanie 10g szt 20      

7 cynamon mielony-opakowanie 15g szt 20      

8 czosnek granulowany-opakowanie 
20g szt 300 

     

9 fasola biała sucha Jaś 400g szt 60      

10 groch łuskany 400g szt 70      

  

 

  Ogółem netto  Ogółem brutto   

 

Ilości podane w tym załączniku są ilościami przybliżonymi i mogą ulec zmianie w zależności od ilości żywionych osób. 

Cechy wspólne dla asortymentu – wyżej wymienione produkty nie mogą zawierać substancji szkodliwych, które mają wpływ na aktywność i skupienie 

uwagi u dzieci.                   

                                                                                               ……………………………………… 

                            (podpis osoby upoważnionej) 
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Część 4 – Produkty spożywcze suche i inne . 

Realizacja dostaw sukcesywnie, zgodnie z zamówieniem złożonym przez Zamawiającego. 

Lp. Nazwa j.m. 
Przewidywana 

ilość 

Cena 

jednostkowa 

netto 

Wartość netto           

( kol.4 x 5) 

Stawka 

podatku VAT w 

% 

Wartość brutto UWA20GI 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

11 herbata zwykła- opakowanie 200g(100 
torebek) szt 10 

     

12 herbata mietowa-opakowanie 20t szt 10      

13 jabłka mus w słoiku-900g szt 30      

14 kakao- opakowanie 150g szt 40      

15 kasza gryczana prażona -opakowanie 1000g kg 200      

16 kasza jęczmienna -opakowanie 1000g kg 300      

17 kasza manna pszenna -opakowanie 1000g kg 15      

18 kawa zbożowa-zawartość jęczmień, żyto, cykoria – 
prażone (zboża – 78%),bez dodatku kofeiny  szt 35      

19 ketchup łagodny-do przygotowania 100g 
produktu gotowego do spożycia zużyto nie 
mniej niż 160g pomidorów.  

szt 30 
     

20 koncentrat pomidorowy 30%-bez dodatku 
konserwantów,opakowanie puszka 850g szt 100 

     

  

 

  Ogółem netto  Ogółem brutto   

Ilości podane w tym załączniku są ilościami przybliżonymi i mogą ulec zmianie w zależności od ilości żywionych osób. 

Cechy wspólne dla asortymentu – wyżej wymienione produkty nie mogą zawierać substancji szkodliwych, które mają wpływ na aktywność i skupienie 

uwagi u dzieci.                   

                                                                                               ……………………………………… 

                         (podpis osoby upoważnionej) 
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Część 4 – Produkty spożywcze suche i inne . 

Realizacja dostaw sukcesywnie, zgodnie z zamówieniem złożonym przez Zamawiającego. 

Lp. Nazwa j.m. 
Przewidywana 

ilość 

Cena 

jednostkowa 

netto 

Wartość netto           

( kol.4 x 5) 

Stawka 

podatku VAT w 

% 

Wartość brutto UWAGI 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

21 kukurydza konserwowa opakowanie puszka 
min. 340g 

szt 70 
     

22 kwasek cytrynowy kg 1      

23 przyprawa liść laurowy-opakowanie 6g szt 70      

24 przyprawa majeranek-opakowanie 8g szt 80      

25 makaron nitki krajanka-z mąki pszennej 
opakowanie 250g o wysokiej, jakości ( po 
ugotowaniu i walory smakowe niezmienione)  

kg 80 
     

26 makaron świderki-z mąki pszennej opakowanie 
2kg o wysokiej, jakości ( po ugotowaniu i walory 
smakowe niezmienione) 

kg 300 
     

27 miód kg 5      

28 musli -bez dodatku cukru-opakowanie 350g kg 10      

29 mąka pszenna typ 500 kg 200      

30 mąka pszenna tortowa kg 120      

  

 

  Ogółem netto  Ogółem brutto   

Ilości podane w tym załączniku są ilościami przybliżonymi i mogą ulec zmianie w zależności od ilości żywionych osób. 

Cechy wspólne dla asortymentu – wyżej wymienione produkty nie mogą zawierać substancji szkodliwych, które mają wpływ na aktywność i skupienie 

uwagi u dzieci.                   

                                                                                               ……………………………………… 

                            (podpis osoby upoważnionej) 



14 

Część 4 – Produkty spożywcze suche i inne . 

Realizacja dostaw sukcesywnie, zgodnie z zamówieniem złożonym przez Zamawiającego. 

Lp. Nazwa j.m. 
Przewidywana 

ilość 

Cena 

jednostkowa 

netto 

Wartość netto           

( kol.4 x 5) 

Stawka 

podatku VAT w 

% 

Wartość brutto UWAGI 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

31 skrobia ziemniaczana kg 20      

32 olej rzepakowy rafinowany- o zawartości 
kwasów jednonienasyconych powyżej 50% i 
zawartości kwasów wielonienasyconych poniżej 
40%,opakowanie plastikowe 3l ,gat.I 

l 250 

     

33 przyprawa papryka słodka mielona szt 70      

34 przyprawa pieprz czarny mielont szt 50      

35 proszek do pieczenia- opakowanie 36g szt 20      

36 płatki śniadaniowe kukurydziane-pełne 
ziarno o obniżonej zawartości cukru 

kg 35 
     

37 płatki śniadaniowe żytnie-mąka żytnia o 
obniżonej zawartości cukru kg 35 

     

38 płatki owsiane kg 10      

39 ryż biały długoziarnisty kg 400      

40 szczaw konserwowy mielony- bez 
konserwantów,opakowanie słoik 900g 

szt 40 
     

  

 

  Ogółem netto  Ogółem brutto   

Ilości podane w tym załączniku są ilościami przybliżonymi i mogą ulec zmianie w zależności od ilości żywionych osób. 

Cechy wspólne dla asortymentu – wyżej wymienione produkty nie mogą zawierać substancji szkodliwych, które mają wpływ na aktywność i skupienie 

uwagi u dzieci.                   

                                                                                               ……………………………………… 

                            (podpis osoby upoważnionej) 
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Część 4 – Produkty spożywcze suche i inne . 

Realizacja dostaw sukcesywnie, zgodnie z zamówieniem złożonym przez Zamawiającego. 

Lp. Nazwa j.m. 
Przewidywana 

ilość 

Cena 

jednostkowa 

netto 

Wartość netto           

( kol.4 x 5) 

Stawka 

podatku VAT 

w % 

Wartość brutto UWAGI 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

41 sól morska jodowana-o obniżonej zawartości 
sodu kg 100 

     

42 wafle ryżowe-naturalne bez dodatku cukru szt 100      

43 przyprawa ziele angielskie-całe ziarna 
opakowanie 15g szt 80 

     

44 przyprawa zioła prowansalskie opakowanie 10g szt 30      

45 przyprawa kminek -mielony opakowanie 20g szt 15      

46 chleb bezglutenowy-skrobia bezglutenowa (pszenna), 
woda, mąka ryżowa, zakwas z mąki jaglanej, skrobia 
ziemniaczana, cukier gronowy, błonniki (babkowy, 
ziemniaczany, jabłkowy), olej roślinny (rzepakowy), drożdże, 
sól, cukier trzcinowy, inulina, białko grochowe. 
Opakowanie 250g 

szt 20 

     

47 bułka bezglutenowa-skrobia bezglutenowa , woda, 
mąka ryżowa, zakwas z mąki jaglanej, skrobia ziemniaczana, 
cukier gronowy, błonniki , olej roślinny (rzepakowy), drożdże, 
sól, cukier trzcinowy, inulina, białko grochowe. Opakowanie 
250g 

szt 10 

     

48 mąka bezglutenowa kg 3      

49 makaron bezglutenowy-mąka ryżowa, mąka 
kukurydziana 

kg 3 
     

  

 

  Ogółem netto  Ogółem brutto   

Ilości podane w tym załączniku są ilościami przybliżonymi i mogą ulec zmianie w zależności od ilości żywionych osób.Cechy wspólne dla asortymentu – wyżej 

wymienione produkty nie mogą zawierać substancji szkodliwych, które mają wpływ na aktywność i skupienie uwagi u dzieci.      

                                                                                                                               

………………………………………  (podpis osoby upoważnionej) 
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Część 5 – Warzywa, owoce . 

Realizacja dostaw sukcesywnie, zgodnie z zamówieniem złożonym przez Zamawiającego. 

Lp. Nazwa j.m. 
Przewidywana 

ilość 

Cena 

jednostkowa 

netto 

Wartość netto           

( kol.4 x 5) 

Stawka 

podatku VAT w 

% 

Wartość brutto UWAGI 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Botwinka-pęczek min.250g szt-pęczek 20      

2 Brokuł szt 20      

3 Burak czerwony, bez liści, wielkość 
średnia kg 300 

     

4 Cebula żółta,twarda bez 
szczypiorku kg 150 

     

5 Czosnek -świeży,polski szt 20      

6 Kalafior - główka kg 25      

7 Kapusta biała,główka-bez liści 
bocznych i wystającego głąba 

kg 450 
     

8 Kapusta kiszona biała,naturalnie 
kiszona,nie przekwaszona, bez 
konserwantów,opakowanie 
wiaderko plastikowe 5000g 

kg 300 

     

9 Kapusta młoda szt 80      

10 Kapusta pekińska kg 120      

11 Koper kg 20      

12 Marchewka kg 600      

  

 

  Ogółem netto  Ogółem brutto   
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Część 5 – Warzywa, owoce . 

Realizacja dostaw sukcesywnie, zgodnie z zamówieniem złożonym przez Zamawiającego. 

 

Lp. Nazwa j.m. 
Przewidywana 

ilość 

Cena 

jednostkowa 

netto 

Wartość netto           

( kol.4 x 5) 

Stawka 

podatku VAT w 

% 

Wartość brutto UWAGI 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

13 Natka pietruszki kg 20      

14 Ogórek kiszony-naturalnie 
kiszony,bez 
konserwantów,opakowanie 
wiaderko plastikowe 3000g 

kg 160 

     

15 Ogórek zielony szt 300      

16 Papryka kg 200      

17 Pietruszka kg 400      

18 Pomidor kg 300      

19 Por kg 50      

20 Por młoda szt 20      

21 Rzodkiew biała kg 70      

22 Rzodkiewka szt 160      

23 Sałata szt 200      

24 Seler kg 80      

25 Szczypior – pęczek wielkość 
sezonowa szt 180      

  

 

  Ogółem netto  Ogółem brutto   
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Część 5 – Warzywa, owoce . 

Realizacja dostaw sukcesywnie, zgodnie z zamówieniem złożonym przez Zamawiającego. 

Lp. Nazwa j.m. 
Przewidywana 

ilość 

Cena 

jednostkowa 

netto 

Wartość netto           

( kol.4 x 5) 

Stawka 

podatku VAT w 

% 

Wartość brutto UWAGI 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Arbuz-dojrzały,soczysty kg 80      

2 Banan-dojrzałośc 
konsumpcyjna,żółte,twarde,bez 
brązowych plam 

kg 400 
     

3 Borówka kg 10      

4 Brzoskwinia kg 40      

5 Cytryna-o cienkiej 
skórce,soczysta kg 15 

     

6 Gruszka kg 100      

7 Jabłko kg 500      

8 Kiwi –świeże,miękkie,dojrzałość 
konsumpcyjna kg 100      

9 Mandarynka kg 300      

10 Nektarynka kg 50      

11 Pomarańcz kg 300      

12 Truskawka kg 40      

13 Winogron kg 40      

14 Śliwka  kg 20      

  

 

  Ogółem netto  Ogółem brutto   
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Ilości podane w tym załączniku są ilościami przybliżonymi i mogą ulec zmianie w zależności od ilości żywionych osób. 

Cechy wspólne dla asortymentu - wygląd charakterystyczny, naturalny dla każdego rodzaju produktu, bez naleciałości pleśniowych, świeże, pierwsza klasa 

jakości, produkty kierowane na rynek bezpośrednio po zbiorze, jak i po odpowiednim czasie przechowywania w warunkach zapewniających minimalne 

zmiany w wyglądzie i podstawowych parametrach opisujących ich własności, odpowiednio zapakowane, transport do Zamawiającego musi zapewniać 

pełnowartościowość produktów. 

 

Zamawiający odmówi przyjęcia warzyw, owoców porażonych mokrą bądź suchą zgnilizną, zapleśniałych, zgnitych, zaparzonych, zwiędniętych, 

zafermentowanych, porażonych chorobami, z obcym zapachem, uszkodzonych mechanicznie (w tym uszkodzenia powstałe w czasie transportu od 

Wykonawcy do Zamawiającego zmarznięcia, zaparzenia, zwiędnięcia itp., będące wynikiem transportowania produktów w nieodpowiednich warunkach), 

uszkodzonych przez szkodniki, z obecnością szkodników lub ich pozostałości, łykowatych, miękkich, ze sparciałymi korzeniami. 

               ……………………………………………...

                             ( podpis osoby upoważnionej) 
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Część 6 –Ziemniaki : 

Realizacja dostaw sukcesywnie, zgodnie z zamówieniem złożonym przez Zamawiającego. 

Lp. Nazwa j.m. 
Przewidywana 

ilość 

Cena 

jednostkowa 

netto 

Wartość netto           

( kol.4 x 5) 

Stawka 

podatku VAT w 

% 

Wartość brutto UWAGI 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Ziemniaki kg 6500      

2 Ziemniak młody kg 300      

  

 

  Ogółem netto  Ogółem brutto   

 

Ilości podane w tym załączniku są ilościami przybliżonymi i mogą ulec zmianie w zależności od ilości żywionych osób. 

 

Cechy wspólne dla asortymentu - wygląd charakterystyczny, naturalny dla każdego rodzaju produktu, bez naleciałości pleśniowych, świeże, pierwsza klasa jakości, produkty kierowane 

na rynek bezpośrednio po zbiorze, jak i po odpowiednim czasie przechowywania w warunkach zapewniających minimalne zmiany w wyglądzie i podstawowych parametrach 

opisujących ich własności, odpowiednio zapakowane, transport do Zamawiającego musi zapewniać pełnowartościowość produktów. 

Zamawiający odmówi przyjęcia ziemniaków, porażonych mokrą bądź suchą zgnilizną, zapleśniałych, zgnitych, zaparzonych, zwiędniętych, zafermentowanych, porażonych chorobami, z 

obcym zapachem, uszkodzonych mechanicznie (w tym uszkodzenia powstałe w czasie transportu od Wykonawcy do Zamawiającego zmarznięcia, zaparzenia, zwiędnięcia itp., będące 

wynikiem transportowania produktów w nieodpowiednich warunkach), uszkodzonych przez szkodniki, z obecnością szkodników lub ich pozostałości, łykowatych, miękkich, ze 

sparciałymi korzeniami. 

                ……………………………………………… 

                            ( podpis osoby upoważnionej) 
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Część 7 –  jaja : 

Realizacja dostaw sukcesywnie, zgodnie z zamówieniem złożonym przez Zamawiającego. 

Lp. Nazwa j.m. 
Przewidywana 

ilość 

Cena 

jednostkowa 

netto 

Wartość netto           

( kol.4 x 5) 

Stawka 

podatku VAT w 

% 

Wartość brutto UWAGI 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Jajka szt 3700      

  

 

  Ogółem netto  Ogółem brutto   

 

 

Ilości podane w tym załączniku są ilościami przybliżonymi i mogą ulec zmianie w zależności od ilości żywionych osób. 

 

 

               ……………………………………………... 

                (podpis osoby upoważnionej) 
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Część 8 –  Ryby: 

Realizacja dostaw sukcesywnie, zgodnie z zamówieniem złożonym przez Zamawiającego. 

Lp. Nazwa j.m. 
Przewidywana 

ilość 

Cena jednostkowa 

netto 

Wartość netto           

( kol.4 x 5) 

Stawka 

podatku VAT 

w % 

Wartość brutto UWAGI 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Dorsz - świeży,filet bez skóry i ości, 
dopuszczalne filety o nieregularnej 
wielkości i kształcie,bez skóry i wyrostków 
ościstych kręgosłupa, kl.I 

kg 

100      

2 Dorsz  atlantycki- mrożony,filet bez skóry i 
ości, SHP, filety z dorsza o nieregularnej 
wielkości i kształcie,bez skóry i wyrostków 
ościstych kręgosłupa zawartość  glazury nie 
większa niż 5%,kl.I 

kg 

100      

3 miruna  filet b/s- mrożona,filet bez skóry i 
ości, SHP, filety  o nieregularnej wielkości i 
kształcie,bez skóry i wyrostków ościstych 
kręgosłupa zawartość  glazury nie większa 
niż 5%,kl.I 

kg 

300      

  

 

  Ogółem netto  Ogółem brutto   

 

Ilości podane w tym załączniku są ilościami przybliżonymi i mogą ulec zmianie w zależności od ilości żywionych osób. 

                ……………………………................ 

                       ( podpis osoby upoważnionej) 
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Część 8 –  Ryby: 

Realizacja dostaw sukcesywnie, zgodnie z zamówieniem złożonym przez Zamawiającego. 

Lp. Nazwa j.m. 
Przewidywana 

ilość 

Cena jednostkowa 

netto 

Wartość netto           

( kol.4 x 5) 

Stawka 

podatku VAT 

w % 

Wartość brutto UWAGI 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 miruna  filet z/s- mrożona,filet bez  ości, 
SHP, filety  o nieregularnej wielkości i 
kształcie,bez skóry i wyrostków ościstych 
kręgosłupa zawartość  glazury nie większa 
niż 5%,kl.I 

kg 

100      

2 makrela wędzona tusza kg 20      

3 łosoś filet z/s - świeży, bez ości 
,dopuszczalne filety o nieregularnej 
wielkości i kształcie 

kg 
40      

4 Okoń nilowy bez  ości, SHP, filety  o 
nieregularnej wielkości i kształcie,bez skóry 
i wyrostków ościstych kręgosłupa zawartość  
glazury nie większa niż 5%,kl.I 

kg 

50      

  

 

  Ogółem netto  Ogółem brutto   

 

Ilości podane w tym załączniku są ilościami przybliżonymi i mogą ulec zmianie w zależności od ilości żywionych osób. 

                ……………………………................ 

                       ( podpis osoby upoważnionej) 
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Część 9 – Mrożonki . 

Realizacja dostaw sukcesywnie, zgodnie z zamówieniem złożonym przez Zamawiającego. 

Lp. Nazwa j.m. 
Przewidywana 

ilość 

Cena 

jednostkowa 

netto 

Wartość netto           

( kol.4 x 5) 

Stawka 

podatku VAT w 

% 

Wartość brutto UWAGI 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Brokuły-głęboko mrożone - różyczki,kl I 
Opakowanie 2500g 

kg 170 
     

2 Fasolka szparagowa mrożona -cięta- kl. I 
 Opakowanie 2500g 

kg 250 
     

3 Kalafior głęboko mrożony- różyczki- kl. I 
Opakowanie 2500g 

kg 280 
     

4 Kluski śląskie-mrożone 
Opakowanie 2500g 

kg 100 
     

5 Malina głęboko mrożona - kl. I 
Opakowanie 2500g 

kg 150 
     

6 Marchew mini głęboko mrożona 
Opakowanie 2500g 

kg 250 
     

7 Marchew z groszkiem -głęboko mrożone 
Opakowanie 2500g 

kg 150 
     

8 Mieszanka kompotowa głęboko 
mrożona  kl. I  Opakowanie 2500g 

kg 360 
     

9 Szpinak głęboko mrożony- rozdrobniony 
Opakowanie 2500g 

kg 200 
     

10 Truskawka głęboko mrożona - kl. I 
Opakowanie 2500g 

kg 150 
     

  

 

  Ogółem netto  Ogółem brutto   

 

Ilości podane w tym załączniku są ilościami przybliżonymi i mogą ulec zmianie w zależności od ilości żywionych osób. 

                ……………………………................ 

                       ( podpis osoby upoważnionej) 
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Inne szczegółowe warunki zamówienia: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 

l.p. Nazwa części zamówienia 

1.  

2.  

 

1. Integralną częścią oferty są załączniki: 

 …………………………………………………………………. 

 …………………………………………………………………. 

 …………………………………………………………………. 

 …………………………………………………………………. 

 

……………………………………………                              …………………………………………         
miejscowość, data                                                                                   podpis 
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