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ZS.KI.334.2.2019.KW                                                   FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY                                                                Załącznik nr 2 

 

 

Przedmiot zamówienia: „Sukcesywna dostawa ryb mrożonych, przetworów rybnych orz mrożonek owocowych i warzywnych” 

 
Lp. 

 
Nazwa i opis 

przedmiotu zamówienia 
 

Opis oferowanego 
przedmiotu 
zamówienia 

(opisać lub zgodne) 

Jednostka 
 

Ilość 
 

Cena 
jednostkowa 

netto 
 

Stawka 
podatku 
VAT (%) 

 

Cena 
jednostkowa 

brutto 
 

Wartość 
netto (zł) 

 

Wartość 
podatku 
VAT (zł) 

 

Wartość 
brutto (zł) 

 

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

 Sposób obliczania      (6x7)+6 5x6 7x9 9+10 

1 Barszcz ukraiński 1000g 

warzywa w zmiennych 

proporcjach: buraki 

ćwikłowe 40%, pomidor, 

kapusta biała, marchew, 

fasola szparagowa, cebula, 

seler, opakowanie 2-2,5 kg, 

głęboko mrożony, bez lody. 

 

 kg 30  5%     

2 Brokuł 1000g 

Różyczki  (100%) czyste, 

sypkie , nieuszkodzone 

mechanicznie, opakowanie 

2-2,5 kg, głęboko mrożony, 

bez lody. 

 

 kg 30  5%     

3 Brukselka 1000g 

Główki czyste, sypkie , 

nieuszkodzone 

mechanicznie opakowanie 2-

2,5 kg, głęboko mrożona, 

bez lody. 

 

 kg 20  5%     

4 Bukiet chińskich warzyw 

1000g 

kiełki soi 25%, papryka 

czerwona paski 14%, 

czerwona cebula paski 13%, 

grzyby mung 12%, pędy 

bambusa 12%, marchew 

paski 10%, por plastry 10%, 

cebula plastry 4%, zapach 

 kg 60  5%     
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świeży, smak typowy, bez 

obcych posmaków, sypkie, 

nieuszkodzone 

mechanicznie, opakowanie 

2-2,5 kg, głęboko mrożony, 

bez lody. 

 

5 Bukiet warzywny 1000g 

Kalafior, brokuł, marchew  

,zapach świeży, smak 

typowy, bez obcych 

posmaków, sypkie, 

nieuszkodzone 

mechanicznie, opakowanie 

2-2,5 kg, głęboko mrożony, 

bez lody. 

 

 kg 80  5%     

6 Cebula kostka 1000g 

czyste, sypkie o równych 

wymiarach wynikających z 

modułu kostkownicy            

o krawędziach 

równoległych, opakowanie 

2-2,5 kg, głęboko mrożona, 

bez lody. 

 

 kg 10  5%     

7 Cukinia kostka 1000g 

czyste, sypkie o równych 

wymiarach wynikających z 

modułu kostkownicy            

o krawędziach 

równoległych, opakowanie 

2-2,5 kg, głęboko mrożona, 

bez lody. 

 

 kg 80  5%     

8 Dynia kostka 1000g 

czyste, sypkie o równych 

wymiarach wynikających z 

modułu kostkownicy            

o krawędziach 

równoległych, opakowanie 

2-2,5 kg, głęboko mrożona, 

bez lody. 

 

 kg 40  5%     
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9 Fasolka szparagowa 

zielona 1000g 

strąki całe poprzecznie cięte 

na odcinki długości od 20 

mm do 40 mm kształtne, nie 

połamane, sypkie, 

opakowanie 2-2,5 kg, 

głęboko mrożona, bez lody. 

 

 kg 80  5%     

10 Groszek zielony 1000g 

kolor zielony,  ziarna całe, 

nie połamane, sypkie, 

opakowanie 2-2,5 kg, 

głęboko mrożona, bez lody. 

 

 kg 20  5%     

11 Jagoda 1000g 

barwa typowa dla jagody, 

bez obcych posmaków,  

kuleczki sypkie, 

nieuszkodzone 

mechanicznie, opakowanie 

2-2,5 kg, głęboko mrożona, 

bez lody. 

 

 kg 50  5%     

12 Grzyby – pieczarka plastry 

1000g 

czyste, sypkie o równych 

wymiarach wynikających z 

modułu szatkownicy            

o krawędziach 

równoległych, opakowanie 

2-2,5 kg, głęboko mrożona, 

bez lody. 

 

 kg 100  5%     

13 Grzyby - podgrzybek 

kostka 1000g 

czyste, sypkie o równych 

wymiarach , opakowanie 2-

2,5 kg, głęboko mrożona, 

bez lody. 

 

 

 

 

 kg 30  5%     
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14 Kalafior 1000g 

Różyczki  (100%) czyste, 

sypkie , nieuszkodzone 

mechanicznie, opakowanie 

2-2,5 kg, głęboko mrożony, 

bez lody. 

 

 kg 40  5%     

15 Malina 1000g 

barwa typowa dla maliny, 

bez obcych posmaków,  

owoce  sypkie, 

nieuszkodzone 

mechanicznie, opakowanie 

2-2,5 kg, głęboko mrożona, 

bez lody. 

 

 kg 100  5%     

16 Marchew kostka  1000g 

czysta, sypka o równych 

wymiarach wynikających z 

modułu kostkownicy            

o krawędziach 

równoległych, opakowanie 

2-2,5 kg, głęboko mrożona, 

bez lody. 

 

 kg 100  5%     

17 Marchewka minii 1000g 

czysta, sypka o równych 

wymiarach opakowanie 2-

2,5 kg, głęboko mrożona, 

bez lody. 

 

 kg 20  5%     

18 Mieszanka kompotowa 

1000g 

skład: śliwka, truskawka, 

aronia, czarna porzeczka, 

wiśnia, smak typowy, barwa 

typowa dla poszczególnych 

owoców, bez obcych 

posmaków,  owoce sypkie, 

nieuszkodzone 

mechanicznie, opakowanie 

2-2,5 kg, głęboko mrożona, 

bez lody. 

 

 kg 600  5%     
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19 Mieszanka warzywna   4 

składnikowa 

1000g 

marchew, brokuł, kalafior, 

fasolka szparagowa, zapach 

świeży, smak typowy, bez 

obcych posmaków, sypkie, 

nieuszkodzone 

mechanicznie, opakowanie 

2-2,5 kg, głęboko mrożona, 

bez lody. 

 

 kg 50  5%     

20 Papryka paski – 3 kolory 

1000g 

strąki poprzecznie cięte, 

sypkie, opakowanie 2-2,5 

kg, głęboko mrożona, bez 

lody. 

 

 kg 60  5%     

21 Porzeczka czarna 1000g 

barwa typowa dla porzeczki 

czarnej, bez obcych 

posmaków,  owoce  sypkie, 

nieuszkodzone 

mechanicznie, opakowanie 

2-2,5 kg, głęboko mrożona, 

bez lody. 

 

 kg 80  5%     

22 Ryba – filet śledziowy typu 

matyjas 1000g 

Mięso różowo-srebrzyste, 

soczyste, delikatne, 

błyszczące i szkliste. 

opakowanie 1-3 kg 

 

 kg 15  5%     

23 Ryba – filet z maruny 

1000g 

filet ze skórą 170-230 Oz, 

mrożone   w systemie SHP, 

glazura maks. 5%, każda 

tafla ryby oddzielona folią 

ochronną.  Opakowanie 

zbiorcze nie większe niż 

6,5kg 

 kg 300  5%     
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24 Ryba - morszczuk filet bez 

skóry 1000g 

200-500 Oz, mrożone w 

systemie SHP, glazura maks. 

5%, każda tafla ryby 

oddzielona folią ochronną.  

Opakowanie zbiorcze nie 

większe niż 6 kg 

 

 kg 100  5%     

25 Szpinak cięty – brykiet 

1000g 

liście szpinaku 100%, 

zapach świeży, smak 

typowy, bez obcych 

posmaków, sypkie, 

nieuszkodzone 

mechanicznie, opakowanie 

2-2,5 kg, głęboko mrożony, 

bez lody. 

 

 kg 60  5%     

26 Truskawka 1000g 

barwa typowa dla truskawki, 

bez obcych posmaków,  

owoce  sypkie, 

nieuszkodzone 

mechanicznie, opakowanie 

2-2,5 kg, głęboko mrożona, 

bez lody. 

 kg 50  5%     

27 Wiśnia 1000g 

barwa typowa dla wiśni, bez 

pestek, bez obcych 

posmaków,  owoce  sypkie, 

nieuszkodzone 

mechanicznie, opakowanie 

2-2,5 kg, głęboko mrożona, 

bez lody. 

 

 kg 30  5%     

28 

 
Włoszczyzna w słupkach 

1000g 

marchew, pietruszka, por, 

seler, zapach świeży, smak 

typowy, bez obcych 

posmaków, sypkie, 

nieuszkodzone 

 kg 600  5%     
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mechanicznie, opakowanie 

2-2,5 kg, głęboko mrożona, 

bez lody. 

 

        Wartość netto 

zamówienia 

ogółem: 

 

 

 

……………….. 

Wartość 

podatku 

VAT 
zamówienia 

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.      

- opakowanie 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 prze z zamawiającego 

- cały asortyment powinien przywieziony w postaci zamrożonej 

- 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) 


