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Załącznik Nr 10 

Nazwa:……………….…………………………………………………………………….…… 

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

Adres:……………………………………………………………………………........................ 

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

NIP:……………………………………………………………………………………………... 

REGON:………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY 

 

 

Część 6 zamówienia: Dostawa mleka i produktów mleczarskich 

 

Lp. Nazwa asortymentu j.m. Ilość 

Cena 

jednostkowa 

brutto 

Łączna cena 

brutto 

[DxE] 

A B C D E F 

1. Jogurt Danone fantazja lub produkt równoważny szt 3000   

2. 
Jogurt owocowy 150 g Jogobella Classic różne smaki lub 

produkt równoważny 
szt 2000   

3. Jogurt naturalny 1000 ml szt 250   

4. Jogurt z owocami i ziarnami zbóż 200 g szt 2000   

5. Kefir 2% tłuszczu 1000 ml  szt 150   

6. 

Margaryna Palma 250 g lub produkt równoważny, op. 250 g, 

folia aluminiowa z nadrukiem, skład: tłuszcze roślinne w tym 

tłuszcz uwodorniony oraz 30% tłuszczu palmowego, oleje 

roślinne, bez konserwantów, 720 kcal/100g 

szt 350   

7. 

Masło extra, 82 % tłuszczu, skład: śmietanka pasteryzowana, 

bez olejów roślinnych, op. 200 g folia aluminiowa 

z nadrukiem, 735 kcal/100 g 

szt 1000   

8. Margaryna roślinna opakowanie 500 g szt 130   

9. Mleko 3,2 % karton 1 l szt 1100   

10. 

Mleko w proszku pełne 26% tłuszczu, wartość odżywcza 100 

g produktu: białko 26 g, węglowodany 38 g, tłuszcz 26 g, - 

opakowanie 0,5 kg 

kg 30   

11. Ser topiony kg 30   

12. Ser żółty pełnotłusty25-30 g tłuszczu/100 typu Gouda kg 80   
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13. Ser żółty pełnotłusty25-30 g tłuszczu/100 typu Edamski kg 80   

14. Śmietana 12% 250 g do zup i sosów UHT szt 300   

15. Śmietana 18 % kubek plastikowy 400 ml, 186 kcal/100 g szt 800   

16. Śmietana 30 % UHT, karton 0,5 l szt 150   

17. 
Twaróg półtłusty, zaw. tłuszczu 4 %, wg wagi, pergamin, 122 

kcal/100g 
kg 300   

Cena oferty dla części 6 zamówienia (suma wierszy F1 – F17)  

 

Mleko i produkty mleczarskie nie mogą posiadać obcych posmaków, zapachów, smaków np. 

gorzkiego, mocno kwaśnego, stęchłego, mdłego. Nie mogą być zanieczyszczone organicznie 

czy mechanicznie, posiadać objawów pleśni, nadpsucia. Produkty nie mogą być 

zdeformowane, zgniecione, porozrywane, zawierać obcych ciał żywych ani martwych oraz 

ich pozostałości. Wszystkie wyroby muszą mieć oznakowane opakowanie. 

Dostawa odbywać się będzie w godzinach od 6
00

 do 7
00

 (w dni robocze od poniedziałku do 

piątku) po uprzednim telefonicznym, pisemnym lub elektronicznym zamówieniu złożonym 

z jednodniowym wyprzedzeniem. 

 

 

 

 

 

                                     , dnia                        2017 r.   ______________________ 
                 podpis osoby uprawnionej  

 


