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Załącznik Nr 8 

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

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

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

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

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

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

 

 

 

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY 

 

 

Część 4 zamówienia: Dostawa produktów ogólnospożywczych oraz jaj 

 

Lp. Nazwa asortymentu j.m. Ilość 

Cena 

jednostkowa 

brutto 

Łączna cena 

brutto 

[DxE] 

A B C D E F 

1. Ananas, plastry w syropie, 565 g po odsączeniu 340 g szt 20   

2. Bazylia suszona - ziele, suszone, otarte - opakowanie 10g szt 50   

3. Brzoskwinia, połówki w lekkim syropie, opakowanie 820 g szt 30   

4. Budyń o smaku waniliowym - opakowanie 40 g, bez cukru szt 300   

5. Chrupki kukurydziane op. 200 g szt 60   

6. Chrzan tarty skład: chrzan tarty 50%, opakowanie 180 g szt 100   

7. Cukier biały kryształ - opakowanie 1 kg kg 400   

8. Cukier puder - opakowanie 500 g kg 80   

9. Cukier waniliowy - opakowanie 32 g szt 300   

10. 
Cukierki - galaretka bez czekolady "Solidarność" lub produkt 

równoważny 
kg 15   

11. Curry przyprawa - opakowanie 25 g szt 40   

12. Cynamon op. 20 g szt 50   
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13. 

Dżem nisko-słodzony, różne smaki 280 g (40g owoców na 

100 g produktu, cukier, woda, substancja żelująca - pektyny) 

Łowicz lub produkt równoważny 

szt 100   

14. Fasola biała drobna - opakowanie 0,5 kg kg 30   

15. 
Galaretka owocowa "Gellwe" lub produkt równoważny - 

opakowanie 75 g, tylko naturalne barwniki 
szt 500   

16. Gałka muszkatołowa mielona - op. 15 g szt 30   

17. Groch łuskany, polski 500 g kg 50   

18. 
Groszek konserwowy, puszka - opakowanie 400 g, masa 

netto po odsączeniu 240 g 
szt 100   

19. 
Herbata czarna ekspresowa typu Lipton - opakowanie 100 szt 

x 2 g lub produkt równoważny 
szt 60   

20. 
Herbata owocowa PREMIUM lub produkt równoważny typu 

BIOFIX op. 20 szt z kawałkami owoców 
szt 50   

21. Herbatniki op. 1,10 kg asy szt 50   

22. 
Jajko kurze, świeże nie starsze niż 7 dni od daty pakowania - 

w kategorii wagowej L, o gramaturze 63-73 g 
szt 7500   

23. 
Kakao ciemne Decomoreno lub produkt równoważny - 

opakowanie 150 g, zawartość tłuszczu kakaowego 10-12% 
szt 30   

24. Kasza gryczana prażona - op. 1 kg, torba papier kg 60   

25. Kasza jaglana - opakowanie 0,5 kg kg 20   

26. Kasza jęczmienna mazurska - opakowanie 1 kg kg 150   

27. Kasza manna - sucha, jasna - opakowanie 1 kg kg 20   

28. 
Kawa zbożowa typu „Kujawianka” lub produkt równoważny 

- opakowanie 500 g 
szt 20   

29. 

Ketchup łagodny – 148 g pomidorów na 100 g ketchupu, 

1000 g ,bez dodatku substancji konserwujących, bez dodatku 

substancji zagęszczających Heinz lub produkt równoważny 

szt 40   

30. Kisiel owocowy - opakowanie 40 g bez cukru - różne smaki szt 400   

31. Kminek mielony - opakowanie 20g szt 100   

32. 
Koncentrat pomidorowy, zawartość ekstraktu 30%, puszka - 

opakowanie 850 g Złoty Bażant lub produkt równoważny 
szt 120   
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33. 
Konserwa rybna filet z makreli w oleju roślinnym - 

opakowanie 170 g 
szt 60   

34. 
Konserwa rybna filet z makreli w sosie pomidorowym - 

opakowanie 170 g 
szt 60   

35. 
Konserwa rybna tuńczyk w oleju, jasne mięso, duże kawałki - 

opakowanie 170 g 
szt 60   

36. 
Krem czekoladowy Nutella lub produkt równoważny - 

opakowanie 230 g 
szt 60   

37. 
Kukurydza konserwowa - opakowanie 400 g, masa netto po 

odsączeniu 220 g 
szt 100   

38. Liść laurowy - opakowanie 7 g, ziele suche szt 100   

39. 
Napój owocowy z soków zagęszczonych, pasteryzowany, 

niegazowany 0,5 l Aseptic lub produkt równoważny 
szt 2500   

40. Majeranek, ziele suche otarte opakowanie 20 g szt 10   

41. 

Majonez 700 ml skład: olej rzepakowy rafinowany, 

musztarda (woda, ocet, gorczyca, cukier, sól, przyprawy), 

woda, żółtka jaj kurzych (7,0%). Bez substancji 

konserwujących. Kielecki lub produkt równoważny 

szt 50   

42. 
Makaron łazanka nr 46, skład: mąka z pszenicy durum, woda 

- opakowanie 0,5 do 2 kg 
kg 120   

43. 
Makaron muszelka nr 26, skład: mąka z pszenicy durum, 

woda - opakowanie 0,5 do 2,0 kg 
kg 80   

44. 
Makaron nitka nr 2, skład :mąka z pszenicy durum, woda -

opakowanie 0,5 do 2,0 kg 
kg 100   

45. 
Makaron rurka, skład: mąka z pszenicy durum, op. 0,5 kg – 

2 kg 
kg 70   

46. 
Makaron świderki nr 19, skład: mąka z pszenicy durum, 

woda - opakowanie 0,5 do 2,0 kg 
kg 250   

47. Makaron ryżowy pszenny 250 g szt 150   

48. 

Makaron spaghetti nr 4, typu Lubella lub produkt 

równoważny, skład: mąka z pszenicy durum, woda, 

opakowanie 0,5 kg do 2 kg 

kg 100   

49. 
Makaron zacierka Babuni rędzińska lub produkt równoważny 

- opakowanie 250 g 
kg 300   

50. 
Mąka pszenna poznańska typu Lubella typ 500 - opakowanie 

1 kg 
kg 400   

51. Mąka ziemniaczana - opakowanie 1 kg kg 70   
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52. 
Miód pszczeli nektarowy wielokwiatowy - opakowanie słoik 

1000 g 
szt 100   

53. 

Musztarda delikatesowa stołowa - słoik szklany, 180 g skład: 

woda, gorczyca, cukier, ocet, sól, regulator kwasowości, 

kwas cytrynowy, ekstrakt przypraw 

szt 40   

54. Ocet spirytusowy 0,5 l butelka szt 40   

55. Ogórki konserwowe 0,9 l szt 200   

56. 

Olej rafinowany rzepakowy do smażenia, pieczenia -

opakowanie 1 l o zawartości kwasów jednonienasyconych 

powyżej 50% i zawartości kwasów wielonienasyconych 

poniżej 40% 

l 300   

57. Oliwa z oliwek pierwsze tłoczenie na zimno - op. 1 l l 25   

58. Oregano op.10 g szt 50   

59. Papryka czerwona, słodka, sproszkowana - opakowanie 20 g szt 200   

60. Papryka konserwowa czerwona, op. słoik szklany 0,9 l szt 10   

61. 

Pasztet z drobiu, konserwa drobiowa sterylizowana - 

opakowanie160 g skład: woda, surowce drobiowe 34%, 

tłuszcz wieprzowy 18% 

szt 100   

62. Pieprz mielony naturalny, czarny - opakowanie 20 g szt 350   

63. 

Płatki kukurydziane – opakowanie 1 kg, skład: mąka 

kukurydziana, ekstrakt słodowy jęczmienny, cukier, sól, 

Lubella lub produkt równoważny 

szt 40   

64. 
Płatki owsiane górskie - opakowanie 0,5 kg Kupiec lub 

produkt równoważny 
kg 40   

65. Proszek do pieczenia - opakowanie 36 g szt 50   

66. Przyprawa do drobiu op. 20 g szt 50   

67. 
Przyprawa do mięsa op. 200 g Prymat lub produkt 

równoważny 
szt 30   

68. 

Przyprawa do zup w płynie - opakowanie butelka szklana 1 

kg, skład: woda, sól, wzmacniacz smaku (glutaminian 

monosodowy), barwnik (karmel amoniakalny, kwas 

cytrynowy, aromaty), typu Knorr lub produkt równoważny 

szt 35   

69. Przyprawa do ryb 20 g szt 26   

70. Przyprawa Gyros 20 g szt 40   
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71. Przyprawa typu "Vegeta" op.1 kglub produkt równoważny szt 50   

72. Rodzynka sułtańska - opakowanie100 g szt 150   

73. Ryż biały długoziarnisty - opakowanie 1 kg szt 300   

74. Sok 200 ml szt 3000   

75. Susz warzywny 100 g szt 100   

76. Sól jodowana - opakowanie 1 kg kg 160   

77. Sól morska - opakowanie 1 kg kg 50   

78. Syrop malinowy 420 ml kg 20   

79. Tymianek - opakowanie 10 g szt 20   

80. Woda mineralna niegazowana 0,5 l szt 1000   

81. Woda mineralna gazowana 0,5 l szt 2000   

82. Woda mineralna naturalnie gazowana 0,5 l szt 1500   

83. Ziele angielskie - opakowanie 15 g szt 100   

84. Żur wiejski słoik 450 g szt 100   

85. Żelatyna spożywcza opak. 50 g szt 50   

86. Cząber - opakowanie 10 g szt 20   

Cena oferty dla części 4 zamówienia (suma wierszy F1 – F86)  

 

Termin przydatności do spożycia od chwili dostarczenia produktu do magazynu 

zamawiającego nie może być krótszy niż ¾ okresu, w którym towar zachowuje zdatność do 

spożycia określoną na opakowaniu produktu. 

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. 
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                                     , dnia                        2017 r.   ______________________ 
                 podpis osoby uprawnionej  

 

 


