
Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz ofert cenowych Zadanie nr 1 Dostawa mleka i produktów mlecznych

Nazwa przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia

I II III IV V VI VII VIII IX X

1 DESER MLECZNY szt 1500

2 szt 600

3 JOGURT OWOCOWY szt 2000

4 MASŁO EKSTRA kg 200

5 MASŁO ROŚLINNE szt 125

Lp. Jednostka 
miary

Planowana 
ilość

Cena 
jednostkowa  

netto (zł) 

Wartość netto 
(zł) 

Stawka VAT 
(%)

Cena 
jednostkowa 

brutto (zł)

Wartość 
brutto (zł)

opakowanie o wadze 100 g, z 
dodatkiem czekolady i orzechów 
laskowych

JOGURT KREMOWY RÓŻNE 
SMAKI 

masa netto: 122g, składniki: 
mleko, wsad owocowy w 
jogurcie, cukier, skrobia 
modyfikowana, regulator 
kwasowości, aromat śmietanka, 
żywe kultury bakterii 
jogurtowych

opakowanie o wadze 175 g; 
smaki: wiśniowy, truskawkowy, 
bananowy, poziomkowy, owoce 
leśne, gruszkowy, ananasowy, 
brzoskwiniowy, jagodowy oraz 
smaki mieszane; wsad owocowy 
nie mniej niż 7,5 %; zawartość 
tłuszczu nie więcej niż 2,5 g

masa netto 200 g, zawartość 
tłuszczu zwierzęcego nie mniej 
niż 82 %; skład: śmietanka 
pasteryzowana

masa netto 200 g, zawartość 
tłuszczu 80 %



6 MLEKO KROWIE szt 2800

7 SER TWAROGOWY kg 50

8 kg 200

9 SER ŻÓŁTY - EDAMSKI kg 25

10 SER ŻÓŁTY - GOUDA kg 25

11 SEREK HOMOGENIZOWANY szt 2700

opakowanie o pojemności 1 
l/karton, butelka/ zawartość 
tłuszczu 2,0 %

opakowanie o wadze 1 
kg/wiaderko; twaróg sernikowy 
mielony, wartość odżywcza dla 
100 g sera: 14,5 g tłuszcz; białko 
7,5 g; węglowodany 7,5 g

SER TWAROGOWY 
PÓŁTŁUSTY

pakowany w pergamin, bloki o 
wadze od 800 g do 1300 g; 
zawartość tłuszczu od 8 % do 
13%

SKŁADNIKI: mleko krowie, 
kultury bakterii, sól, stabilizator 
E509, podpuszczka, barwnik 
-annato, zawartość tłuszczu 26-
30g

składniki: mleko krowie, kultury 
bakterii, sól, stabilizator E509, 
podpuszczka, , barwniki (beta-
karoten) , wartość odżywcza 
100g: tłuszcz 26-30g, białko 24-
30 g, 330 - 345 kcal

opakowanie o wadze 150 g; 
smaki: brzoskwiniowy, 
truskawkowy, wiśniowy, 
waniliowy, waniliowy z 
czekoladą; wsad owocowy nie 
mniej niż 9 %, twaróg 
odtłuszczony



12 SEREK TOPIONY szt 300

13 szt 1050

RAZEM

.

opakowanie o wadze 100 g; 
produkt o konsystencji kremowej; 
smaki: śmietankowy, z ziołami, z 
borowikami, z pieczarkami, 
emmentaler, z szynką, z papryką; 
zawartość tłuszczu od 24 g do 26 
g

ŚMIETANA 
HOMOGENIZOWANA

opakowanie o wadze 400 
g/kubek; zawartość tłuszczu 12 %

Cechy dyskwalifikujące wspólne dla wyrobów mleczarskich: obce posmaki, zapachy, smak: gorzki, mocno kwaśny, słony, stęchły, mdły; zanieczyszczenia mechaniczne, organiczne; 
objawy pleśnienia, psucia; uszkodzenia mechaniczne, zdeformowane, zgniecione, porozrywane; obecność szkodników żywych, martwych, oraz ich pozostałości, brak oznakowania 
opakowań

Sporządził ……………………………………….. Zatwierdził: …………………………………………………..


	zadanie 1 mleko

