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ZS.KI.334.6.2018.KW                                                   FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY                                                                Załącznik nr 2 

 

 

Przedmiot zamówienia: „Sukcesywna dostawa art. sypkich, przetworów owocowych i warzywnych, tłuszczy i produktów strączkowych ” 
 

 
Lp. 

 
Nazwa i opis 

przedmiotu zamówienia 
 

Opis oferowanego 
przedmiotu zamówienia 

(opisać lub zgodne) 

Jedno
stka 

 

Ilość 
 

Cena 
jednost
kowa 
netto 

 

Stawka 
podatk
u VAT 

(%) 
 

Cena 
jednost
kowa 
brutto 

 

Wartość 
netto (zł) 

 

Wartość 
podatku 
VAT (zł) 

 

Wartość 
brutto (zł) 

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

 Sposób obliczania      (6*7)+6 5*6 7*9 9+10 

1 baton kinder maxi 126g 

Batoniki z mlecznej czekolady                       

z nadzieniem mlecznym. 

  

op. 120  23%     

2 bomboniera toffifee 125g 

Czekoladki Orzech laskowy w karmelu 

kremie orzechowym  i czekoladzie 

 

 op. 120  23%     

3 ciastka - paluszki solone 300g 

Składniki: 

mąka pszenna, sól 3.9%,olej roślinny 

rzepakowy, ekstrakt słodowy jęczmienny, 

węglany sodu (E 500), 

wodorotlenek sodu (E 524), 

L-cysteina (E 920) 

 

 op. 20  23%     

4 ciastka delicje 150g 

 Biszkopty z galaretką (52%) oblewane 

czekoladą 

 

 op. 120  23%     

5 ciastka hit 220g 

kruche herbatniki połączone aksamitnym 

czekoladowym kremem 

 

 op. 120  23%     

6 ciastka pierniki truskawkowe 150g 

Pierniczki o tradycyjnym smaku                     

i korzennym zapachu oblane aksamitną 

czekoladą, a ich środek wypełnia pyszne 

truskawkowe nadzienie 

 

 op. 120  23%     

https://czytamyetykiety.pl/tag/ekstrakt-slodowy-jeczmienny/
https://czytamyetykiety.pl/tag/wodorotlenek-sodu-e-524/
https://czytamyetykiety.pl/tag/wodorotlenek-sodu-e-524/
https://czytamyetykiety.pl/tag/wodorotlenek-sodu-e-524/
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7 ciastka pomarańczowe 147g 

biszkopty z galaretką, oblane oryginalną, 

wedlowską deserową czekoladą. 

 

 op. 120  23%     

8 cukier waniliowy 32g 

Przyrządzany jest z cukru buraczanego 

łączonego z laskami wanilii lub                    

z ekstraktem wanilii. 

 

 op. 200  23%     

9 cukierki żelki złote misie 100g 

syrop glukozowy, cukier, woda, żelatyna 

wieprzowa, regulator kwasowości: kwas 

jabłkowy, koncentraty roślinne: marchew, 

pomarańczowa marchew, spirulina, 

wiśnia, czarna porzeczka, krokosz 

barwierski, substancja glazurująca: wosk 

carnauba, oleje roślinne (kokosowy, 

rzepakowy), naturalne aromaty 

 

 op. 120  23%     

10 cukierki żelki akuku 90g 

syrop glukozowy, cukier, sok owocowy 

20% (z zagęszczonego soku 

owocowego), woda, żelatyna wieprzowa, 

regulator kwasowości: kwas jabłkowy, 

koncentraty roślinne: marchew, 

pomarańczowa marchew, spirulina, 

wiśnia, czarna porzeczka, krokosz 

barwierski, substancja glazurująca: wosk 

carnauba, oleje roślinne (kokosowy, 

rzepakowy), naturalne aromaty 

 

 

 op. 120  23%     

11 cynamon 20g 

otrzymywany z wysuszonej kory 

cynamonowca, utarty na proszek 

 

 op. 30  23%     

12 czekolada bubly milk 90g 

wyrób cukierniczy sporządzany z miazgi 

kakaowej, tłuszczu kakaowego (masło 

kakaowe) lub innego tłuszczu roślinnego, 

środka słodzącego i innych dodatków,          

a w przypadku czekolady mlecznej także 

z mleka 

 

 op. 120  23%     

https://pl.wikipedia.org/wiki/Sacharoza
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wanilia_p%C5%82askolistna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kakao
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kakao
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mas%C5%82o_kakaowe
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mas%C5%82o_kakaowe
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13 czekolada milka 300g  

wyrób cukierniczy sporządzany z miazgi 

kakaowej, tłuszczu kakaowego (masło 

kakaowe) lub innego tłuszczu roślinnego, 

środka słodzącego i innych dodatków,           

a w przypadku czekolady mlecznej także 

z mleka 

 

 op. 200  23%     

14 czekolada mleczna 100g  

wyrób cukierniczy sporządzany z miazgi 

kakaowej, tłuszczu kakaowego (masło 

kakaowe) lub innego tłuszczu roślinnego, 

środka słodzącego i innych dodatków,           

a w przypadku czekolady mlecznej także 

z mleka 

 

 op. 200  23%     

15 groszek ptysiowy PICCOLO 100g 

składa się z masy jajowej 

pasteryzowanej, wody i mąki pszennej. 

Dodatkowymi składnikami są tłuszcz 

palmowy oraz sól. 

 

 op. 120  23%     

16 herbata granulowana 100g                        

po zaparzeniu esencjonalny napar, 

wyraźnie wyczuwalny smak herbaty, 

torebki opakowane oryginalnie, po 

zaparzeniu kolor ciemnobrązowy, bez 

obcych zapachów 

 

 op. 300  23%     

17 herbata owocowa (saga) 45g-  

saszetka po zaparzeniu esencjonalny 

napar, wyraźnie wyczuwalny smak 

herbaty, torebki opakowane oryginalnie, 

po zaparzeniu kolor w zależności od 

rodzaju owoców, bez obcych zapachów 

 

 

 op. 80  23%     

18 herbata saga czarna 100g  
saszetka po zaparzeniu esencjonalny 

napar, wyraźnie wyczuwalny smak 

herbaty, torebki opakowane oryginalnie, 

po zaparzeniu kolor ciemnobrązowy, bez 

obcych zapachów 

 

 op. 30  23%     

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kakao
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kakao
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mas%C5%82o_kakaowe
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mas%C5%82o_kakaowe
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kakao
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kakao
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mas%C5%82o_kakaowe
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mas%C5%82o_kakaowe
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19 kakao naturalne  100g 

ciemne, naturalne, zawartość tłuszczu 

kakaowego 10-12 

 

 

 op. 100  23%     

20 kawa naturalna mielona Jacobs cronat 

gold 200g 

Wyprodukowana w stu procentach                

z kawy naturalnej, smak oraz intensywny 

aromat, bez obcych zapachów 

 

 op. 10  23%     

21 kawa naturalna rozpuszczalna Jacobs 

cronat gold 200g  
Wyprodukowana w stu procentach                

z kawy naturalnej, smak oraz intensywny 

aromat, bez obcych zapachów 

 

 op. 15  23%     

22 musztarda francuska 700g większość 

ziaren gorczycy pozostaje w całości, 

użyty do produkcji jest ocet winny, często 

dodatkiem jest także wino, musztarda jest 

na ogół łagodna w smaku; Nie zawiera 

konserwantów, sztucznych barwników 

ani wzmacniaczy smaku. Bez glutenu. 

 

 op. 15  23%     

23 musztarda stołowa 1000g łagodna 

musztarda delikatesowa o kremowej 

konsystencji i delikatnym, harmonijnym 

smaku, jasna, jednolita barwa. Nie 

zawiera konserwantów, sztucznych 

barwników ani wzmacniaczy smaku. Bez 

glutenu. 

 op. 20  23%     

24 ocet winny biały 6% ,220g 
produkt naturalny, który powstaL z wina 

gronowego w procesie fermentacji. 

 

 op. 50  23%     

25 papryka w proszku 16g 

Wysuszone owoce papryki. W zależności 

od tego jaki rodzaj papryki został 

zmielony mamy łagodny, słodki lub 

pikantny smak.  

Charakteryzuje się słodkim, niekiedy 

ostrym zapachem. 

 

 op. 350  23%     

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ocet_winny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wino
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26 pieprz czarny mielony 20g  

Pieprz czarny to suszone, niedojrzałe 

jagody. Ziarna są pomarszczone i kuliste, 

mają ok. 5 mm  średnicy, ostry w smaku. 

Produkt mielony, bez obcych zapachów 

 

 op. 100  23%     

27 przyprawa curry 25g 

to mieszanka przypraw, Wspólnym 

elementem wielu sproszkowanych 

mieszanek przyprawowych jest kurkuma, 

która nadaje curry charakterystyczny 

żółty kolor. Inne popularne przyprawy 

wchodzące w skład mieszanki curry to: 

kolendra, imbir, czosnek, chilli, pieprz, 

cynamon, goździki, gałka muszkatołowa, 

kardamon i kminek. 

 

 op. 50  23%     

28 przyprawa kurkuma 15g 

mielona w postaci jasno-żółtego proszku. 

Bukiet: ziemisty i lekko cierpki, Smak: 

aromatyczny i ciepły smak z nutką 

goryczy. 

 

 op. 30  23%     

29 sól jodowana 1000g 

oczyszczona -  sól  kuchenna warzona 

 

 

 kg 

 

120  23%     

30 woda mineralna 500g 

niskozmineralizowana – ogólna 

zawartość soli mineralnych nie jest 

większa od 500 mg/l. 

 

 op. 400  23%     

31 ziele angielskie-ziarno 15g 

(ok 4 - 7 mm średnicy), są chropowate na 

zewnątrz i  mają barwę  ciemno brązową. 

Bukiet: ostry i aromatyczny, jak 

połączenie gałki muszkatołowej, 

goździków, imbiru i cynamonu. 

Smak: ciepły i słodko ostry 

 

 op. 30  23%     

32 zioła – oregano 10g 

ma aromatyczny, ciepły i lekko gorzki 

smak 

 

 op. 50  23%     
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33 zioła – bazylia 10g 

ma orzeźwiający, goździkowy                         

i anyżowy zapach 

 

 op. 50  23%     

34 zioła - lubczyk liść 10g 

Liście, które przypominają liście selera, 

mają ostry, drożdżowo - piżmowy smak  

z nutą cytryny i selera.  

 

 op. 250  23%     

35 zioła – rozmaryn 10g 

ma charakterystyczny silny smak, lekko 

sosnowy, trochę słodszy od mięty,           

z lekką nutą imbiru. 

 

 op. 50  23%     

36 zioła – tymianek 10g 

charakteryzuje się ostrym, ciepłym, 

pikantnym i przyjemnym aromatem, ma 

delikatny posmak goździków. 

 

 op. 50  23%     

37 ananas konserwowy plastry  580 g  

plastry w lekkim syropie, 

Składniki: ananasy, woda, cukier, 

regulator kwasowości - kwas cytrynowy 

 

 op. 40  8%     

38 budynie różne smaki 45g 

bez cukru, różne smaki na ½ l mleka 

Składniki 

skrobia (ziemniaczana, kukurydziana) 

aromat, barwniki (kurkumina, karoteny) 

kakao w proszku o obniżonej zawartości 

tłuszczu 17%, czekolada 0,1% (cukier, 

miazga kakaowa, kakao w proszku               

o obniżonej zawartości tłuszczu) 

 op. 150  8%     

39 burak konserwowy 900g 

Buraki ćwikłowe marynowane, tarte. 

Produkt pasteryzowany. 

Składniki  buraki ćwikłowe (94%), ocet 

spirytusowy, cukier, sól, woda 

 

 

 op. 100  8%     

40 chrzan tarty(bez octu) 180g 

produkt otrzymany ze świeżych, 

pozbawionych skórki tartych korzeni 

chrzanu, kwasku cytrynowego z 

 op. 50  8%     
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dodatkiem soli i cukru. 

struktura – przetarta masa z zawartością 

drobnych fragmentów korzeni chrzanu, 

smak i zapach – charakterystyczny dla 

chrzanu, lekko piekący, kwaśnosłodki, 

zawartość soli kuchennej nie więcej niż – 

2,0 %, barwa biała lub biało kremowa, 

 

41 cukier biały kryształ  1000g 
papierowa torebka 

 

 

 kg 

 

600  8%     

42 cukier puder papierowa torebka 

bardzo drobno zmielony cukier kryształ. 

 

 

 kg 

 

15  8%     

43 fasola czerwona konserwowa 400g 

ziarna czerwone, całe, nie zepsute, zalewa 

typowa, bez obcych zapachów, Składniki 

fasola czerwona (60%), woda, sól 

 

 

 op. 50  8%     

44 groszek konserwowy 400g 

kolor zielony, soczysty, ziarna całe, nie 

zepsute, bez obcych zapachów, 

Składniki groszek zielony ziarno, woda, 

cukier, sól 

 

 

 op. 50  8%     

45 ketchup pikantny/ łagodny970g 

Składniki  pomidory (161 g pomidorów 

zużyto na 100 g produktu), cukier, 

przeciery z selera (7,3%) i cebuli (6,7%), 

skrobia modyfikowana kukurydziana, sól, 

ocet spirytusowy, regulator kwasowości - 

kwas cytrynowy, przyprawy 

 

 op. 150  8%     

46 koncentrat buraczany 200g 

intensywny smak i aromat, bez 

glutaminianu 

Składniki zagęszczony sok z buraków 

ćwikłowych (59,2%), woda, cukier, syrop 

glukozowo-fruktozowy, sól, regulator 

kwasowości - kwas cytrynowy, warzywa 

 op. 150  8%     
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i ekstrakty warzywne (zawierają seler), 

przyprawy i ekstrakty przypraw, aromaty 

(zawierają seler, mleko) 

 

47 koncentrat pomidorowy 30% 

ekstraktu, 930g 

charakterystyczny smak pomidorów, 

słono-kwaśny zapachem,  kolor 

ciemnoczerwony 

 op. 90  8%     

48 kukurydza konserwowa 400g 

ziarna młodej kukurydzy luzem w 

zalewie konserwującej, ziarna całe 

nieuszkodzone, zalewa barwy żółtawej         

i żółta, opalizująca lub mętna z osadem 

tkanki roślinnej na dnie opakowania, 

konsystencja miękka – wyrównana, smak 

i zapach – charakterystyczny dla 

kukurydzy bez obcych smaków                     

i zapachów, 

 op. 90  8%     

49 majonez Pomorski 620g 

składa się głównie z oleju rzepakowego, 

wody, żółtka jaja (3,9%) i musztardy 

(czyli wody, octu spirytusowego, 

gorczycy, cukru, soli), skrobi 

modyfikowanej, gumy guar  i gumy 

ksantanowej. 

 

 op. 20  8%     

50 mąka ziemniaczana 1000g 

papierowa torebka 

produkt zawierający około 84%
 
skrobi, 

uzyskiwany z bulw pędowych 

ziemniaków, postać sypkiego, matowego 

proszku o barwie czysto białej, bez 

śladów obcych zapachów i posmaków. 

 kg 

 

30  8%     

51 ogórki konserwowe 870g 

skład: ogórek 60 %, ocet 10 %, cukier 5 

%, sól 2 %, woda 22 %, przyprawy 1 %, 

przypraw aromatyczno – smakowych, 

zalanych zalewą octową z dodatkiem soli 

i cukru, utrwalony przez pasteryzację w 

opakowaniu hermetycznie zamkniętym, 

struktura – dość luźno ułożone całe 

ogórki, jędrne, chrupkie, powierzchnia 

ogórków wolna od uszkodzeń 

 op. 150  8%     

https://pl.wikipedia.org/wiki/Skrobia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bulwa_p%C4%99dowa
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mechanicznych i plam chorobowych, 

zapach – charakterystyczny dla ogórków 

konserwowych słodko – kwaśny z 

wyczuwalnym smakiem i aromatem 

przypraw, wygląd zalewy – jasnożółta, 

klarowna z lekką opalizacją, dopuszcza 

się osad pochodzący z przypraw (kopru, 

chrzanu, gorczycy, itp.), zawartość soli 

kuchennej nie więcej niż 1,5 % 

 

52 papryka konserwowa 870g 

papryka jędrna lekko miękka, 

nierozpadająca się, smak i zapach 

charakterystyczny dla papryki, 

kwaśnosłodki, złagodzony dodatkiem 

oleju, zawartość soli kuchennej nie 

więcej niż 1,0 %, 

 

 op. 100  8%     

53 pestki dyni  suszone 500g 

pestek dyni – nie powinny być zjełczałe    

i stęchłe. 

 

 op. 15  8%     

54 pieczarki konserwowe 780g 

Skład: Pieczarki, woda, ocet spirytusowy, 

cukier, sól, marchew, mieszanka 

przypraw (w tym gorczyca), wyrazisty 

kwaśno-korzenny smak , tradycyjna, 

delikatnie octowa zalewa, grzyby całe, 

sortowane do określonych wymiarów,          

o zamkniętych kapeluszach i krótko 

obciętych trzonach. 

 

 

 op. 40  8%     

55 płatki migdałów blanszowane 70g 

jadalne  nasionami migdałowca 

zwyczajnego, nie powinny być zjełczałe     

i stęchłe. 

 

 op. 10  8%     

56 pomidory konserwowe Pelati 

2550g 

Produkt pasteryzowany, pomidory całe 

bez skórki (60%), sok pomidorowy, sól, 

regulator kwasowości: kwas cytrynowy 

 

 op. 60  8%     
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57 przecier ogórkowy 900g 

skład: Ogórki kwaszone (ogórki, woda, 

sól, mieszanka przypraw), oliwkowo 

zielonej barwy przetarta masa z 

zawartością drobnych fragmentów 

ogórków i nasion o charakterystycznym 

dla ogórków kwaszonych smaku 

 

 op. 50  8%     

58 przyprawa – majeranek suszony otarty 

100g 

jasno zielony z szarawym odcieniem, ma 

ziołowy zapach i delikatny słodki aromat 

tymianku i bazylii, bez obcych zapachów 

 

 op. 25  8%     

59 rodzynki 500g 

suszone owoce winogron, duże,                

o jasnożółtym kolorze nie powinny być 

zjełczałe i stęchłe, bez obcych zapachów 

 

 

 op. 10  8%     

60 seler konserwowy sałatkowy 300g 

Składniki 

seler, woda, cukier, ocet spirytusowy, sól, 

regulator kwasowości: kwas cytrynowy, 

przeciwutleniacz: pirosiarczyn sodu 

 

 op. 100  8%     

61 szczaw konserwowy 900g 

skład: szczaw, sól. 

 wyraźne fragmenty liści szczawiu,  smak 

kwaśny, charakterystyczny dla przecieru 

szczawiowego 

 

 op. 30  8%     

62 śliwki suszone bez pestek 100g 

śliwki suszone 99,9%, 

być zjełczałe i stęchłe, bez obcych 

zapachów 

 

 op. 40  8%     

63 wiórki kokosowe 200g 

jadalna biała warstwa orzecha 

kokosowego, Składniki: wiórki 

kokosowe, substancja konserwująca - 

dwutlenek siarki .bez obcych zapachów 

 

 

 op. 10  8%     
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64 zaprawa cytrynowa 200 ml 

Składniki: 

woda, sok cytrynowy  min 10% 

(odtworzony z soku zagęszczonego), 

cukier, regulator kwasowości - kwas 

cytrynowy, naturalny aromat cytrynowy, 

przeciwutleniacz: kwas askorbinowy, 

substancja konserwująca: sorbinian 

potasu 

 

 op. 80  8%     

65 zaprawa cytrynowa 500 ml 

Składniki: 

woda, sok cytrynowy  min 10% 

(odtworzony z soku zagęszczonego), 

cukier, regulator kwasowości - kwas 

cytrynowy, naturalny aromat cytrynowy, 

przeciwutleniacz: kwas askorbinowy, 

substancja konserwująca: sorbinian 

potasu 

 

 op. 40  8%     

66 zaprawa cytrynowa 1000 ml 

Składniki: 

woda, sok cytrynowy  min 10% 

(odtworzony z soku zagęszczonego), 

cukier, regulator kwasowości - kwas 

cytrynowy, naturalny aromat cytrynowy, 

przeciwutleniacz: kwas askorbinowy, 

substancja konserwująca: sorbinian 

potasu 

 

 op. 30  8%     

67 Żelatyna wieprzowa bez przypraw 50 g 

(gelatin, ATC: B 05 AA 06) – 

prześwitujące, bezbarwne ciało stałe, 

naturalna substancja, będąca mieszaniną 

białek i peptydów, pozyskiwana w drodze 

częściowej hydrolizy kolagenu, 

zawartego w skórze, chrząstkach                     

i kościach zwierzęcych. Składa się                 

z glicyny, proliny i hydroksyproliny. 

 

 op. 30  8%     

68 żurek staropolski w butelce 500g 

skład: woda, mąka żytnia z otrębami, sól, 

czosnek, przyprawy 

 

 op. 80  8%     
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69 bułka tarta 1000g –torba papierowa 

produkt powstały w wyniku starcia 

wysuszonego pieczywa pszennego 

zwykłego i wyborowego,  

skład: mąka pszenna, woda, sól, drożdże. 

 

 kg 

 

120  5%     

70 fasola  biała "Jaś" 1000g 

100% suchych nasion bez konserwantów, 

roślina strączkowa z rodziny bobowatych, 

 

 kg 

 

40  5%     

71 groch łuskany 1000g 

100% groch łuskany połówki bez 

konserwantów, roślina strączkowa           

z rodziny bobowatych, 

 

 kg 

 

30  5%     

72 grzanki tradycyjne pszenne 700g – 

mamut 

Składniki: 

mąka pszenna, tłuszcz roślinny palmowy, 

serwatka w proszku (z mleka), olej 

roślinny palmowy, sól, drożdże, jaja            

w proszku, emulgator: lecytyny (z soi) 

 

 op. 70  5%     

73 kasza jęczmienna wiejska –kartonik 

400g 

barwa kasz jęczmiennych powinna być 

jasnoszara z odcieniem od zielonkawego 

do żółtawego, o swoistym zapachu                 

i smaku – dopuszcza się zawartość ziaren 

z odcieniem brązowym w ilości nie 

większej niż 10%. Kasza jęczmienna 

łamana (kasza jęczmienna wiejska) – jest 

to kasza otrzymana z oczyszczonego, 

obłuszczonego, pokrajanego ziarna, 

niepolerowana; 

 op. 150  5%     

74 kasza jęczmienna pęczak -kartonik 

400g 

całe ziarno, pozbawione łuski; 

 

 op. 40  5%     

75 kasza manna 1000g ,torebka papierowa 

drobnoziarnista kasza otrzymywana z 

ziaren pszenicy, barwa biała z odcieniem 

żółtawym 

 

 kg 

 

10  5%     

https://pl.wikipedia.org/wiki/Barwa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zapach
https://pl.wikipedia.org/wiki/Smak_%28fizjologia%29
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kasza
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ziarniak
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pszenica
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76 makaron kokardki Lublin 1000g 

100% semoliny poch. z przemiału 

pszenicy inticum durum, bez dodatków          

i ulepszaczy, 

 

 kg 

 

25  5%     

77 makaron pióra Lublin 1000g 

100% semoliny poch. z przemiału 

pszenicy inticum durum, bez dodatków            

i ulepszaczy, 

 

 kg 

 

25  5%     

78 makaron świderki Lublin 1000g 

100% semoliny poch. z przemiału 

pszenicy inticum durum, bez dodatków           

i ulepszaczy, 

 

 kg 

 

40  5%     

79 makaron wstążka Lublin 1000g 

100% semoliny poch. z przemiału 

pszenicy inticum durum, bez dodatków                     

i ulepszaczy, 

 

 kg 

 

25  5%     

80 makaron zacierka 250g  

Składniki: semolina-mąka makaronowa          

z pszenicy durum, pasteryzowana masa 

jajowa 10%,woda. 

 

 kg 

 

40  5%     

81 mąka pszenna wrocławska 

 typ 500 /1000g 

jasny, kremowy kolor, bez obcych 

zapachów 

 

 kg 

 

350  5%     

82 miód naturalny wielokwiatowy 

opakowanie – słoik 1l 

w stanie płynnym kolor żółty. Po 

skrystalizowaniu kolor jasnobrązowy. 

Łagodny, o woskowym zapachu. Może 

też posiadać różne barwy i smak, 

uzależnione od rodzaju oblatywanego 

kwiatu. 

 op. 150  5%     

83 olej rzepakowy opakowanie -butelka 1l 

Składniki 

100% rafinowany olej rzepakowy                  

z pierwszego tłoczenia, filtrowany na 

zimno 

  

 op. 350  5%     
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84 oliwa z oliwek extra virgin opakowanie  

0,5l  

olej uzyskiwany wprost z tłoczenia 

oliwek, bez użycia substancji 

chemicznych czy metod przemysłowych. 

olej roślinny o zmiennym zabarwieniu od 

złocistożółtego do żółtozielonego, 

charakterystycznym zapachu oraz 

specyficznym smaku. 

 

 op. 10  5%     

85 orzechy włoskie łuskane 200g 

100 % orzechów, bez konserwantów 

dorodne połówki z jednolitą barwą 

skórki. 

 

 

 op. 10  5%     

86 . płatki kukurydziane corn flakies 

1000g 

produkt otrzymany z ziaren kukurydzy,  

struktura i konsystencja sypka, płatki 

niepokruszone, bez grudek, barwa 

złotożółta z różnymi odcieniami, smak           

i zapach charakterystyczny dla płatków 

kukurydzianych lekko słodki  

 

 kg 

 

50  5%     

87 przyprawa kminek(nasiona) 25g 

Nasiona są brązowe, paskowane                   

w podłużnym  kształcie. Ma słodkawy, 

ciepły zapach o smaku lekko piekącym 

podobnym do anyżu i kopru włoskiego 

 

 op. 20  5%     

88 ryż biały (kartonik) 400g  
ziarno ryżu całkowicie obłuskane Ziarno 

ma wydłużony kształt i biały kolor, 

cechuje się łagodnym smakiem 

 

 op. 120  5%     

89 ryż brązowy (kartonik) 400g 

ziarno ryżu częściowo obłuskane Ziarno 

ma wydłużony kształt i brązowy kolor. 

 

 op. 60  5%     

90 słonecznik łuskany – pestki  500g 

100 % słonecznika, bez konserwantów 

pestki z jednolitą barwą skórki. 

 

 op. 30  5%     

https://pl.wikipedia.org/wiki/Oleje_ro%C5%9Blinne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ry%C5%BC_siewny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ry%C5%BC_siewny
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91 sok jabłkowy  opakowanie 1 l 

nie zawierają sztucznych barwników ani 

cukru. 100% owocowe, z zagęszczonego 

soku jabłkowego 

 op. 30  5%     

92 sok pomarańczowy opakowanie 1 l 

 nie zawierają sztucznych barwników ani 

cukru. 100% owocowe ,z zagęszczonego 

soku pomarańczowego 

 

 op. 30  5%     

 WARTOŚĆ OGÓŁEM       Wartość netto 

zamówienia 

ogółem: 

 

 

 

……………. 

Wartość 

podatku 

VAT 
zamówieni     

a ogółem: 

   

…………. 

Wartość 

brutto 
zamówienia 

ogółem: 

 

 

…………… 

Uwaga: 1) Wszystkie pola w formularzu asortymentowo-cenowym muszą być wypełnione. 

              2) Wyliczenia należy dokonać z dokładnością  do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem zasad zaokrągleń matematycznych 

Wymagania: 

- opakowania powinny być wykonane z materiałów opakowaniowych przeznaczonych do kontaktu z żywnością, zamknięte. Powinno zabezpieczać produkt przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniem.      

–o pakowanie powinno być oznakowane i zawierać informacje dotyczące: nazwy i adresu producenta, nazwa dystrybutora, nazwa towaru, jego klasa jakości, data produkcji, termin przydatności do 

spożycia. 

- opakowania nie mogą być uszkodzone ani zgniecione, wszelkie uszkodzenia  spowodują nie przyjęcie towaru przez zamawiającego           - widoczne terminy przydatności do spożycia 

 

Wartość   netto zamówienia ogółem ……………………………………………….………………………………………………………………………. 

 

Słownie wartość netto zamówienia ogółem………………………………………………………………………............................................................... 

 

      
Wartość podatku VAT zamówienia ogółem    …………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Słownie: wartość podatku VAT zamówienia ogółem    …………………………………………………………………………........................................ 

 

Wartość brutto zamówienia ogółem    …………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Słownie wartość brutto zamówienia ogółem    :…………………………………………………………............................................................................ 

 

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

 
 (miejscowość i data)                                                                                                                                                                                                                          (  pieczęć i podpis osób wykazanych w    dokumencie  

                                                                                                                                                                                                                          uprawniającym  do występowania w obrocie prawnym lub posiadających  pełnomocnictwo) 

 


