
Załącznik do formularza ofertowego  SE.27.01.2020. KS 

 

CZĘŚĆ I   Produkty  żywnościowe  sypkie  i  przetwory 

 

Lp. 

 

Nazwa  produktu 

 

J.m. 

 

Ilość 

Cena 

jednostkowa 

brutto 

Wartość 

brutto 

 

Nazwa handlowa, producent, gramatura oferowanego 

produktu oraz jego cena brutto 

 

1. Cukier biały kryształ                            

opakowanie 1 kg 

kg 700     

2. Cukier wanilinowy                      

opakowanie 16 g 

sztuk 94     

3. Mąka  pszenna typ 500                 

opakowanie 1 kg 

kg 230     

4. Mąka krupczatka typ 450             

opakowanie 1 kg 

kg 20     

5. Skrobia ziemniaczana                     

opakowanie 1 kg 

kg 20     

6. Kasza jęczmienna perłowa średnia 

opakowanie 1 kg 

kg 100     

7. Kasza  manna opakowanie 1 kg                     kg 10     

8. Ryż biały długoziarnisty              

opakowanie 1 kg 

kg 30     

9. Ryż paraboliczny opakowanie 5 kg                          kg 150     

10. Płatki kukurydziane typu corn flakes 

lub równoważne                           

opakowanie 0,5 kg-1 kg 

kg 100     
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11. Fasola biała drobna sucha           

opakowanie 1 kg -5 kg 

kg 25     

12. Groch  łuskany (połówki)      

opakowanie 1 kg -5 kg 

kg 60     

13. Dżem niskosłodzony, różne smaki 

sporządzone z 100 g owoców  

na 100 g produktu  

opakowanie 0,2 kg – 0,3 kg                                           

kg 65    

14. Fasola czerwona konserwowa puszka 

opakowanie 0,4 -0,5 kg  

kg 60    

15. Groszek  konserwowy puszka                

opakowanie 2 kg -2,7 kg  

kg 26    

16. Kukurydza  konserwowa puszka          

opakowanie 2 kg -2,7 kg 

kg 212    

17. Olej  rafinowany  rzepakowy 

 z pierwszego  tłoczenia, filtrowany  

na zimno, typu Kujawski lub 

równoważny opakowanie 1 l  

litr 250    

18. Koncentrat  pomidorowy 30% 

opakowanie 3 kg - 4,6 kg 

kg 100    

19. Makaron muszelka mała         

opakowanie 0,5 kg - 1 kg                                  

kg 60    
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20. Makaron penne (rurka) dwujajeczny                                     

opakowanie 1 kg - 2,5 kg 

kg 200     

21. Makaron świderki dwujajeczny                                   

opakowanie 1 kg - 2,5 kg 

kg 100     

22. Makaron tagliatelle wstążka (szeroka) 

dwujajeczny opakowanie 1 kg - 2,5 kg 

kg 40     

23. Makaron nitki rosołowa  

opakowanie 0,5 kg - 2 kg          

kg 100    

24. Makaron łazanki  

opakowanie 0,5 kg – 3 kg                               

kg 40    

25. Makaron zacierka  

opakowanie 0,25 kg – 5 kg 

kg 60    

26. Makaron spaghetti extra 100% durum             

opakowanie 1 kg - 5 kg 

kg 200    

27. Ketchup  łagodny minimum 150 g 

pomidorów na 100 g produktu, 

bez konserwantów opakowanie  

5 kg - 5,5 kg 

kg 200    

28. Przyprawa  w płynie natur  

opakowanie 200-215g 

kg 20    

 

29. Sałatka  obiadowa typu grecka,  

bez konserwantów lub równoważna 

opakowanie 0,85 kg -1,6 kg 

kg 80    
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30. Buraczki wiórki opakowanie  

0,85 kg -1,6 kg 

kg 80    

31. Ogórki  konserwowe całe  

opakowanie 0,85 kg-1,6 kg 

kg 480    

32. Pomidory suszone w oleju  

opakowanie 0,9 l -1 l 

litr 36    

33. Pulpa pomidorowa zawartość 

pomidorów minimum 80% w 100 g 

produktu opakowanie 2,5 kg-3 kg  

kg 230    

34. Pieczarki marynowane całe 

opakowanie 1,6 kg-2 kg 

kg 77     

35. Papryka  konserwowa paski      

opakowanie 1,6 kg -4,1 kg 

kg 48     

36. Majonez jogurtowy Yofresh  lub 

równoważny (min 15% jogurtu 

pasteryzowanego) opakowanie 5 l  

litr 100     

37. Majonez o zawartości tłuszczu min 

63% opakowanie od 1 kg -5 kg                                                      

kg 100     

38. Musztarda opakowanie 1 kg kg 17     

39. Ocet  spirytusowy 10%  

opakowanie 0,5 l - 1 l                

litr 20     

40. Rosół drobiowy instant  

opakowanie 1 kg -2,2 kg 

kg 20     
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41. Bulion  drobiowy w paście  

opakowanie 1 kg -1,2 kg 

kg 12     

42. Barszcz czerwony instant 

opakowanie 1 kg 

kg 7     

43. Miód naturalny pszczeli 

wielokwiatowy opakowanie  

0,9 kg - 1,5 kg 

kg 30     

44. Sok jabłkowy 100% zagęszczony  

typu purena lub równoważny 

opakowanie 1 l                             

litr 300     

45. Sok  pomarańczowy 100% 

zagęszczony typu purena 

lub równoważny opakowanie 1 l                   

litr 300     

46. Sok jabłkowy 100% soku, kartonik  

ze słomką opakowanie 200 ml 

sztuk 7000     

47. Sok przecierowy z marchwi i owoców 

(marchew min. 20 %) plastikowa 

butelka opakowanie 300 ml 

sztuk 4500     

48. Sos cztery sery z brokułami  

opakowanie 0,9 kg - 1 kg      

kg 5     

49. Sos sałatkowy ogrodowy               

opakowanie 0,7 kg                    

kg 14    

50. Kisiel wiśniowy opakowanie 1 kg                         kg 30    
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51. Margaryna Combi profi lub 

równoważna opakowanie 3 l – 3,7 l  

(do smażenia w piecach konwekcyjno-

parowych)  

litr 90    

52. Kakao naturalne ciemne 12%     

opakowanie 0,15 kg – 0,2 kg                                                                                                               

kg 3    

53. Herbata  czarna granulowana   

opakowanie 0,09 kg – 0,1 kg 

kg 60    

54. Kwasek  cytrynowy opakowanie 1 kg                    kg 3    

55. Liść  laurowy opakowanie 10 g                                  sztuk 120    

56. Ziele  angielskie opakowanie 1 kg                             kg 2    

57. Pieprz  czarny  mielony  

opakowanie 1 kg                  

kg 5    

58. Przyprawa typu gyros  

opakowanie 1 kg                               

kg 5    

59. Przyprawa do ryb opakowanie 1 kg                            kg 2    

60. Przyprawa do kurczaka  

opakowanie 1 kg                                  

kg 6    

61. Przyprawa do potraw chińskich Fix  

opakowanie 1 kg 

kg 5    

62. Papryka ostra  mielona  

opakowanie 1 kg 

 

kg 5    
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63. Papryka słodka mielona                  

opakowanie 1 kg 

kg 5    

64. Majeranek otarty opakowanie 10 g                                  sztuk 200    

65. Sól o obniżonej zawartości sodu 

(sodowo-potasowa) opakowanie 1 kg 

kg 200    

66. Przyprawa natur lub równoważna  

(bez soli i glutaminianu sodu)                     

opakowanie 1 kg- 3 kg 

kg 30    

67. Zioła  prowansalskie opakowanie 10 g                         sztuk 200    

68. Bulion grzybowy w paście     

opakowanie 1 kg -1,2 kg 

kg 7    

69. Czosnek  granulowany  suszony     

opakowanie 1 kg 

kg 5    

70. Bazylia opakowanie 10 g                                            sztuk 150    

71. Oregano  opakowanie 10 g                                                                                       sztuk 150    

72. Rodzynki opakowanie 1 kg                                     kg 5    

73. Wafelek przekładany kremem 

kakaowym oblany czekoladą 

opakowanie 50 g 

 

sztuk 4500    

74. Brzoskwinie w lekkim syropie puszka   

opakowanie 2,5 kg – 3,5 kg 

kg 31    

75. Sos texicana salsa opakowanie 0,5l litr 40    
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76. Syrop malinowy owocowa spiżarnia 

opakowanie -0,42 l 

litry 120    

77. Ananasy w kawałkach w syropie 

opakowanie 2,5 kg -3,5 kg 

kg 61    

 Razem  wartość netto: 

Razem  wartość brutto: 

Wartość brutto słownie: 

 

 

 

………………………………………………… 

Data  i  podpis  osoby  upoważnionej  do reprezentowania   wykonawcy 
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CZĘŚĆ II Mięso  zwierząt  rzeźnych  oraz  wędlin 

 

Lp. 

 

Nazwa  produktu 

 

J.m 

 

Ilość 

Cena 

Jednostkowa 

Brutto 

Wartość 

brutto 

 

Nazwa handlowa, producent, gramatura oferowanego 

produktu oraz jego cena brutto 

 

1. Łopatka bez kości kg 800     

2. Karkówka bez kości  kg 600     

3. Szynka mięso kulka kg 240     

4. Żeberka II gatunek świeże kg 300     

5. Schab bez kości kg 500     

6. Boczek surowy, wędzony bez kości kg 50     

7. Mielonka królewiecka/królewska kg 120     

8. Metka  podwędzana kg 80     

9. Pasztet zapiekany kg 70     

10. Pasztetowa kg 50     

11. Kiełbasa  piwna kg 150     

12. Kiełbasa krakowska sucha kg 150     

13. Kiełbasa  krakowska parzona kg 150     

14. Kiełbasa  żywiecka kg 100     

15. Kiełbasa tatrzańska kg 150     

16. Kiełbasa  dębicka kg 100     

17. Kiełbasa  toruńska  kg 300     

18. Kiełbasa  parówkowa  

(min. 60 % zawartości mięsa) 

kg 200     
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19. Kiełbasa zwyczajna 

 

kg 100     

20. Schab w przyprawach – parzony 

 

kg 100     

21. Kiełbasa  szynkowa 

 

kg 100     

22. Parówki  cienkie wieprzowe (min 90% 

zawartości mięsa) 

kg 190     

23. Parówki cienkie w jelicie naturalnym 

(min 90% zawartość mięsa) 

kg 190     

24. Salami Bumerang/Texas lub 

równoważna 

kg 120     

25. Szynka konserwowa  

 

kg 120     

26. Szynka wieprzowa  gotowana  

(80% zawartości mięsa) 

kg 80     

27. Szynka krucha  

 

kg 150     

28. Polędwica łososiowa 

 

kg 150     

29. Kiełbas biała delikatesowa 

 

kg 190     

30. Polędwica  sopocka  

 

kg 150     
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31. Pachwina wędzona  

 

kg 100     

 Razem  wartość netto :    

Razem wartość brutto: 

Wartość  brutto słownie: 

 

 

………………………………………………… 

          Data  i  podpis  osoby  upoważnionej  do reprezentowania   wykonawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 



Załącznik do formularza ofertowego  SE.27.01.2020. KS 

CZĘŚĆ III Pieczywo i wyroby  cukiernicze 

 

Lp. 

 

Nazwa  produktu 

 

J.m 

 

Ilość 

Cena 

Jednostkowa 

Brutto 

Wartość 

Brutto 

 

Nazwa handlowa, producent, gramatura oferowanego 

produktu oraz jego cena brutto 

 

1. Chleb  pszenno-żytni (krojony)  

 0,5 kg -0,6 kg                    

kg 3500     

2. Chleb ze słonecznikiem (krojony) 

0,3 kg -0,5 kg                    

kg 110     

3. Chleb  mieszany kołodziej (krojony) 

0,3 kg -0,5 kg 

kg 110     

4. Chleb staropolski (krojony)      

 0,3 kg -0,5 kg 

kg 110     

5. Chleb graham (krojony) 

0,3 kg -0,5 kg 

kg 110     

6. Chleb żytni z ziarnami  (krojony) 

 0,3 kg -0,5 kg                

kg 100     

7. Bułka zwykła pszenna                                   

0,05 kg -0,06 kg 

kg 900     

8. Bułka wieloziarnista 

0,07 kg -0,1 kg 

kg 600     

9. Bułka ze szpinakiem   

0,07 kg -0,1 kg 

kg 600     

10. Bułka  maślana 0,07 kg -0,1 kg 

 

kg 300     
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11. Ciastko: muffin,         

 0,08 kg -0,11 kg 

kg 400     

12. Bułka tarta  kg 250     

13. Drożdżówka (z owocem/twarogiem/ 

budyniem/makiem) 0,09 kg -0,1 kg 

kg 400     

14. Pączki 0,08 kg -0,1 kg                                                       kg 240     

Razem  wartość netto : 

Razem wartość brutto: 

Wartość brutto słownie: 

 

 

 

………………………………………………… 

Data  i  podpis  osoby  upoważnionej  do reprezentowania   wykonawcy 
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CZĘŚĆ IV Drób i wyroby  drobiarskie 

 

Lp. 

 

Nazwa  produktu 

 

J.m 

 

Ilość 

Cena 

Jednostkowa 

Brutto 

Wartość 

brutto 

 

Nazwa handlowa, producent, gramatura oferowanego 

produktu oraz jego cena brutto 

 

1. Szynka  konserwowa  

(min. 80% mięsa w produkcie) 

kg 120     

2. Szynka z piersi kurczaka  

(min.70% mięsa w produkcie) 

kg 120     

3. Pierś gotowana z  indyka  

(min.70% mięsa w produkcie) 

kg 120     

4. Polędwica  miodowa kg 100     

5. Parówki cienkie drobiowe 

(min. 60% mięsa w produkcie) 

kg 180     

6. Pasztet z drobiem bez konserwantów 

(różne smaki) typu Profi lub 

równoważny opakowanie 130 g-135 g 

sztuk 750     

7. Udziec indyka bez kości kg 100     

8. Udziec  kurczaka  świeży kg 480     

9. Udko  kurczaka  świeże kg 150     

10. Filet z piersi  kurczaka świeży  

bez kości 

kg 800     

11. Kurczak  świeży kg 350     
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12. Filet z indyka świeży bez kości kg 190     

13. Porcje  rosołowe z kurczaka kg 100     

 Razem  wartość netto :    

Razem wartość brutto: 

Wartość brutto słownie: 

 

 

                                                                                                          

………………………………………………… 

Data  i  podpis  osoby  upoważnionej  do reprezentowania   wykonawcy 
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CZĘŚĆ V Ryby i przetwory  rybne 

 

 

Lp. 

 

Nazwa  produktu 

 

J.m 

 

Ilość 

Cena 

Jednostkowa 

Brutto 

Wartość 

brutto 

 

Nazwa handlowa, producent, gramatura oferowanego 

produktu oraz jego cena brutto 

 

1. Filet  z morszczuka  

bez skóry, bez glazury 

kg 200     

2. Filet z dorsza atlantyckiego( gadus 

marhua) 

bez glazury, bez skóry 

kg 150     

3. Filet z dorsza (czarniak) 

bez glazury, bez skóry 

kg 340     

4.   Filet z miruny Nowa Zelandia, bez 

glazury ,bez skóry 

kg 200     

5. Śledzie  w sosie salsa     

opakowanie  0,5 kg -3 kg 

kg 60     

6. Płaty śledziowe marynowane w 

zalewie octowej opakowanie 2- 4 kg                                   

kg 100     

7. Makrela wędzona  kg 120     

8. Płaty śledziowe a’la Matjas       

opakowanie 2-4 kg 

kg 100     

9. Pastella pasta kanapkowa ,różne smaki,  

opakowanie 80g 

kg 120     
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10. Makrela  wędzona  filet  

z posypką (posypka a’la pizza) 

opakowanie 2-4 kg 

kg 120     

11. Tuńczyk kawałki w oleju,                             

opakowanie 170 g 

sztuk 400     

 

 

Razem  wartość netto:    

Razem  wartość brutto: 

Wartość brutto  słownie: 

 

 

 

……………………………………………… 

Data  i  podpis  osoby  upoważnionej  do reprezentowania   wykonawcy 
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CZĘŚĆ VI  Jaja świeże   

 

 

Lp. 

 

Nazwa  produktu 

 

J.m 

 

Ilość 

Cena 

Jednostkowa 

Brutto 

Wartość 

brutto 

 

Nazwa handlowa, producent, gramatura oferowanego 

produktu oraz jego cena brutto 

 

1. Jaja  świeże   klasa L                              

63-73g 

sztuk 12 000 

 

    

 

 

Razem  wartość netto:    

Razem  wartość brutto: 

Wartość  brutto słownie: 

 

 

                                                                                                                       

  ………………………………………………… 

Data  i  podpis  osoby  upoważnionej  do reprezentowania   wykonawcy 
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CZĘŚĆ VII  Mrożonki  warzywne i owocowe 

 

Lp. 

 

Nazwa  produktu 

 

J.m 

 

Ilość 

Cena 

Jednostkowa 

Brutto 

Wartość 

brutto 

 

Nazwa handlowa, producent, gramatura oferowanego 

produktu oraz jego cena brutto 

 

1. Kalafior różyczki                        

opakowanie 1 kg -2,5 kg 

kg 70     

2. Fasolka szparagowa żółta 

opakowanie 1 kg -2,5kg 

kg 40     

3. Fasolka  szparagowa zielona cięta  

opakowanie 1 kg-2,5 kg 

kg 40     

4. Barszcz ukraiński                   

opakowanie 1 kg -2,5 kg 

kg 150     

5. Pierogi z kapustą i grzybami 

opakowanie 0,5 kg -2,5 kg (minimum 

20% nadzienia) 

kg 150     

6. Pierogi z mięsem  

opakowanie 0,5 kg-2,5 kg (minimum 

20%  nadzienia) 

kg 150     

7. Mieszanka kompotowa (minimum  

4 składnikowa) ,bez dodatku dyni 

   

kg 450     

8. Marchew z groszkiem     

opakowanie 1 kg- 2,5 kg 

kg 200     
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9. Brokuł  różyczki           

opakowanie 1 kg -2,5 kg                

kg 160     

10. Wiśnia bez pestek             

opakowanie 1 kg-2,5 kg 

kg 120     

11. Truskawki  

opakowanie 1 kg -2,5 kg                               

kg 20     

12. Mieszanka euro mix/europejska 

(minimum 3 składnikowa)        

opakowanie 1 kg -2,5 kg 

kg 150     

13. Mieszanka warzywna królewska   

(3 składnikowa)    

opakowanie 1 kg -2,5 kg 

kg 200     

14. Mieszanka chińska                   

opakowanie 1 kg -2,5 kg 

kg 100     

 

 

Razem  wartość netto :    

Razem  wartość brutto : 

Wartość brutto słownie: 

 

 

 

………………………………………………… 

Data  i  podpis  osoby  upoważnionej  do reprezentowania   wykonawcy 
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CZĘŚĆ VIII  Mleko  i  nabiał 

 

Lp. 

 

Nazwa  produktu 

 

J.m 

 

Ilość 

Cena 

Jednostkowa 

Brutto 

Wartość 

brutto 

 

Nazwa handlowa, producent, gramatura oferowanego 

produktu oraz jego cena brutto 

 

1. Mleko smakowe (czekolada, wanilia) 

opakowanie 200 ml 

sztuk 4800     

2. Mleko 3,2% UHT   

opakowanie 1 l 

litr 600 

 

    

3. Śmietana 18% zakwaszana  (kubek)                            

opakowanie 400 m 

sztuk 700     

4. Śmietana 18 % UHT                

opakowanie 500 ml 

sztuk 250 

 

    

5. Serek typu włoskiego Capri  

lub równoważny  

opakowanie 0,2 kg – 0,25 kg 

kg 100     

6. Twaróg  półtłusty typu Klinek  

lub równoważny  

opakowanie 0,2 kg – 0,25 kg 

kg 150 

 

    

7. Masło  śmietankowe zawartość 

tłuszczu min 82% opakowanie 0,2 kg                                       

kg 1600     

8. Ser żółty gouda zaw. tłuszczu   

w suchej masie min 40-45% 

kg 200     
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9. Ser żółty edamski zaw. tłuszczu  

w suchej masie min 40-45% 

kg 200     

10. Ser żółty salami zaw. tłuszczu  

w suchej masie min 40-45% 

kg 100     

11. Ser żółty z przyprawami zaw. tłuszczu  

w suchej masie min 40-45% 

kg 100     

12. Ser żółty wędzony typu Ramzes  

lub równoważny 

kg 120     

13. Serek puszysty  twarogowy (różne 

smaki) Almette/Piątnica  

lub równoważny opakowanie 150 g 

sztuk 3500     

14. Serek śmietankowy kanapkowy 

(różne smaki) opakowanie 135 g 

sztuk 2400     

15. Serek plastry twarogowe 

opakowanie 150 g 

sztuk 400     

16. Serek topiony plastry (mix smaków) 

Hochland lub równoważny 

opakowanie 150 g 

sztuk 1000     

17. Ser topiony krążek Hochland mix 

smaków lub równoważny  

opakowanie 200 g                

sztuk 800     

18. Serek  waniliowy Danio lub 

równoważny opakowanie 150 g   

sztuk 6400     
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19. Jogurt owocowy z  zaw. owoców  

min 5% opakowanie 150 g                                   

sztuk 6400     

20. Jogurt naturalny typu greckiego 

opakowanie 400 g 

sztuk 500     

21. Twaróg sernikowy (mielony) 

waniliowy opakowanie 0,5 kg -1 kg 

kg 80     

22. Jogurt pitny owocowy (butelka) 

opakowanie 250 g 

sztuk 1600 

 

    

23. Serek  homogenizowany  owocowy 

opakowanie 140 g  

sztuk 6400     

24. Serek wiejski z owocami        

opakowanie 150 g 

sztuk 3200     

25. Serek wiejski naturalny         

opakowanie 150 g 

sztuk 1600     

26. Deser  budyniowy opakowanie 175 g                   sztuk 3200     

27. Kaszka manna z owocem  

opakowanie 150 g                          

sztuk 1600     

 

 

Razem  wartość  netto:    

Razem  wartość brutto: 

Wartość brutto słownie: 

 

 

 ………………………………………………… 

Data  i  podpis  osoby  upoważnionej  do reprezentowania   wykonawcy 
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CZĘŚĆ IX  Warzywa i owoce świeże 

 

Lp. 

 

Nazwa  produktu 

 

J.m 

 

Ilość 

Cena 

Jednostkowa 

Brutto 

Wartość 

brutto 

 

Nazwa handlowa, producent, gramatura oferowanego 

produktu oraz jego cena brutto 

 

 

1. Banany kg 2000     

2. Burak czerwony kg 400     

3. Cebula żółta kg 300     

4. Cukinia kg 50     

5. Cebula czerwona kg 30     

6. Czosnek główka sztuk 40     

7. Gruszki konferencja kg 300     

8. 
Jabłka (średnia wielkość)  

różne gatunki 
kg 1000 

    

9. Kapusta biała kg 1500     

10. Kapusta czerwona kg 200     

11. Kapusta kiszona kg 450     

12. Kapusta pekińska kg 800     
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13. 
Kapusta włoska 

 
kg 60 

    

14. Koper świeży pęczek 400     

15. Mandarynki kg 50     

16. Marchew kg 1000     

17. Natka pietruszki pęczek 400     

18. Imbir kg 3     

19. Ogórek kiszony kg 
300 

 

    

20. Ogórek świeży długi kg 300     

21. Papryka czerwona kg 90     

22. Papryka zielona kg 50     

23. Papryka żółta kg 90     

24. Pieczarki świeże kg 600     

25. Pietruszka korzeń kg 250     

26. Pomidory kg 480     

27. Por kg 120     
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28. 

Rzodkiewki 

 

 

pęczek 100 

    

29. 
Sałata lodowa 

 
sztuka 600 

    

30. 
Seler korzeń 

 
kg 350 

    

31. 
Cytryny 

 
kg 10 

    

32. 
Szczypior 

 
pęczek 110 

    

33. 
Ziemniaki 

 
kg 13 000 

    

 

 

Razem  wartość netto:    

Razem  wartość brutto: 

Wartość brutto słownie: 

 

 

………………………………………………… 

Data  i  podpis  osoby  upoważnionej  do reprezentowania   wykonawcy 
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ZAMAWIAJĄCY WYJAŚNIA OZNACZENIA W KOLUMNACH I SPOSÓB OBLICZENIA CENY:  

 

Nazwa  produktu –  

opis wymaganego produktu  

i jego opakowania 

J.m – jednostka 

miary: kilogram, 

litr, sztuka, 

pęczek 

 

Ilość- 

szacowana ilość 

zamówienia wg 

jednostki miary 

Cena 

jednostkowa 

brutto  – za 

jednostkę miary 

np. za kilogram, 

litr, sztukę, 

pęczek - nie za 

opakowanie 

Wartość brutto – 

należy pomnożyć 

ilość szacowaną 

razy cenę 

jednostkową 

brutto 

 

Nazwa handlowa, producent,  

gramatura oferowanego produktu 

oraz jego cena brutto - należy  

wskazać nazwę produktu,  

producenta, gramaturę  

oferowanego produktu oraz  

cenę za oferowane opakowanie 

 

Kukurydza  konserwowa puszka          

opakowanie 2 kg -2,7 kg 

kg 212 5,60 zł 1187,20 zł Kukurydza konserwowa słodka, 

Pudliszki, opakowanie 2,5 kg  

(13,99 zł za puszkę) 

Chleb ze słonecznikiem 

(krojony) 0,3 kg -0,5 kg 

kg 110 6,42 zł 706,20 zł Chleb razowy ze słonecznikiem 

krojony, Oskroba, 450 g   

(2,89 zł za sztukę) 

Serek typu włoskiego Capri  

lub równoważny  

opakowanie 0,2 kg – 0,25 kg 

kg 100 12,23 zł 1223 zł Serek Capri, Sierpc,  

opakowanie 220 g  

(2,69 zł za sztukę) 

Razem  wartość netto: należy podać kwotę za całość zamówienia bez podatku vat 

Razem  wartość brutto: należy podać kwotę za całość zamówienia z podatkiem vat 

Wartość brutto słownie: należy podać kwotę za całość zamówienia z podatkiem VAT słownie używając zapisu w złotych (grosze 00/100) 
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Zamawiający  dopuszcza zastosowanie produktów  równoważnych. Za produkt równoważny Zamawiający uzna jedynie  taki produkt, który  

posiada  parametry jakościowe nie  gorsze niż  parametry i cechy  wskazanych produktów  w formularzu ofertowym.  

Zgodnie  z  art. 30 ust.5 ustawy Wykonawca , który powołuje  się  na  rozwiązania  równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez 

niego produkty spełniają  wymagania opisane  przez  Zamawiającego. W przypadku gdy  wykonawca zaproponuje produkt równoważny, 

informacja o tym musi  znaleźć  się  w  ofercie. Opis parametrów produktu równoważnego należy zamieścić w tabeli  umieszczonej  poniżej  

stanowiącej  załącznik do  niniejszego  formularza  ofertowego. 

Jeżeli  wykonawca  nie  zamieści w złożonej  ofercie nazwy i opisu proponowanego produktu równoważnego Zamawiający uzna to, jako  

tożsame z  zaproponowaniem  przez  Wykonawcę  produktu opisanego przez Zamawiającego. 

 

Tabela –porównanie  zaproponowanych produktów  równoważnych 

Pozycja w  formularzu 

ofertowym 

Nazwa produktu Cechy produktu Nazwa produktu 

równoważnego 

Cechy produktu 

równoważnego 

     

     

     

     

     

 

 

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

          Data  i  podpis  osoby  upoważnionej  do reprezentowania   wykonawcy 

        


