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Dostawa artykułów żywnościowych dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Krynicy-Zdroju 

Załącznik Nr 7 

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

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

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

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

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

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

 

 

 

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY 

 

 

Część 3 zamówienia: Dostawa mrożonych ryb, owoców i warzyw 

 

Lp. Nazwa asortymentu j.m. Ilość 

Cena 

jednostkowa 

brutto 

Łączna cena 

brutto 

[DxE] 

A B C D E F 

1. Brokuł mrożony – opakowanie: torba foliowa o poj. 2500 g kg 80   

2. 
Bukiet warzyw, skład: kalafior, brokuły, marchew - 

opakowanie - torba foliowa o poj. 2500 g 
kg 150   

3. 
Groszek cukrowy - głęboko mrożony, po rozmrożeniu 

naturalny kolor i smak, opak. 2,5 kg 
kg 80   

4. Fasolka szparagowa - opak. torba foliowa 2500 g kg 100   

5. 
Filet z miruny bez skóry - 100% bez ości, glazura 

technologiczna do 5% ,opak. 5-7kg 
kg 150   

6. Marchew mini opakowanie 2,5 kg kg 100   

7. Marchew z groszkiem opak. 2,5 kg kg 80   

8. 
Kalafior różyczki mrożony, nieglazurowany - opakowanie -

torba foliowa o poj. 2500 g 
kg 100   

9. 

Mieszanka kompotowa bez rabarbaru, skład: owoce różne: 

porzeczka czarna, czerwona, aronia, wiśnia, agrest, 

truskawka, opak. - torba foliowa o pojemności 2500 g 

kg 200   

10. 

Mieszanka warzywna 7 skł., skład: marchew, kalafior, 

fasolka szparagowa, brukselka, kalarepa, seler, opak. - torba 

foliowa – 2500 g 

kg 150   

11. Paluszki rybne z fileta kg 30   

12. 

Szpinak głęboko mrożony, rozdrobniony, naturalny kolor 

i smak oraz zbliżona do naturalnej jędrności - opak. torba 

foliowa 2500 g 

kg 80   
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13. Dorsz czarniak - filet bez skóry 100%, bez ości, op. 5-7kg kg 150   

14. 
Truskawka mrożona – opakowanie - torba foliowa 

o pojemności 2500 g 
kg 250   

15. Pierogi ruskie opak. 500 g szt 600   

16. Pierogi ze słodkim serem opak. 500 g szt 200   

17. Pierogi z kapustą i grzybami opak. 500 g szt 200   

Cena oferty dla części 3 zamówienia (suma wierszy F1 – F17)  

 

Dostawa winna się odbywać środkiem transportu przystosowanym do przewozu mrożonych 

artykułów spożywczych celem zachowania ciągu chłodniczego. 

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  

 

 

 

 


