
Załącznik nr 2.1 - Wykaz asortymentowo - cenowy do części nr 1 PRODUKTY MLECZARSKIE

Strona 1 z 30

L. p. Opis przedmiotu zamówienia

I II III IV V VI VII VIII IX X 

1 DESER MLECZNY szt 1560

2 JOGURT Z OWOCAMI szt 880

3 MARGARYNA kg 13

4 MASŁO EKSTRA kg 250

5 MLEKO KROWIE szt 1760

6 SER TWAROGOWY kg 29

Nazwa przedmiotu 
zamówienia

Jednostka 
miary

Planowana 
ilość

Cena 
jednostkowa 
netto (zł) z 

dnia….

Wartość  netto 
(zł) (kol. V x kol. 

VI)

Stawka VAT 
(%)

Wartość 
podatku VAT 
(zł)                

(kol.VII x VIII)

Wartość brutto 
(zł) (kol.VII + 

kol.IX)

opakowanie o wadze od 80 g do 100 g, z 
dodatkiem czekolady i orzechów laskowych

opakowanie o wadze od 100 g do 130 g, wsad 
owocowy nie mniej niż 11 %, rodzaje owoców: 
jagody, wiśnie, maliny, brzoskwinie, truskawki

opakowanie o wadze od 200 g do 250 g,  do 
pieczenia ciast 

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

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

opakowanie o wadze 1 kg/wiaderko; twaróg 
sernikowy mielony, wartość odżywcza dla 100 g 
sera: od 12 g do 14 g tłuszcz; białko nie mniej 
niż 5 g
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7 SER TWAROGOWY kg 100

8 kg 32

9 zawartość tłuszczu od 26 % do 30 % kg 60

10 szt 880

11 SEREK TOPIONY szt 160

12 szt 880

13 ŚMIETANA UHT szt 45

ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO:

podpis osoby upoważnionej

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 

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

SER TWAROGOWY 
PÓŁTŁUSTY

opakowanie 250 g/folia; wartość odżywcza w 
100 g: białko nie mniej niż 14 g,  tłuszcz od 3 g 
do 4 g

SER ŻÓŁTY - 
EDAMSKI

SEREK 
HOMOGENIZOWANY

opakowanie o wadze od 140 g do 150 g; smaki: 
brzoskwiniowy, truskawkowy, wiśniowy, 
waniliowy, waniliowy z czekoladą; wsad owocowy 
nie mniej niż 9 %

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 18 %

opakowanie o pojemności 0,25 l; zawartość 
tłuszczu nie mniej niż 30 %

UWAGI: podane wagi przy poszczególnych artykułach to wagi 
netto.
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L. p. Opis przedmiotu zamówienia

I II III IV V VI VII VIII IX X 

1 BOCZEK kg 48

2 ĆWIARTKA KURCZAKA produkt świeży kg 290

3 FILET Z PIERSI INDYKA produkt świeży kg 80

4 FILET Z PIERSI KURCZAKA kg 145

5 MIĘSO Z SZYNKI wieprzowa bez kości EKSTRA kg 120

6 produkt świeży kg 80

7 KOŚCI SCHABOWE kg 14

8 ŁOPATKA WIEPRZOWA wieprzowa, b/z kości kg 42

9 PODUDZIE Z KURCZAKA produkt świeży kg 96

10 SCHAB WIEPRZOWY bez kości kg 115

11 SZYNKA WIEPRZOWA surowa bez kości kg 180

12 WĄTRÓBKI Z KURCZĄT produkt świeży kg 45

ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO:

podpis osoby upoważnionej

obce posmaki, zapachy, oślizgłość, nalot pleśni, zazielenienie mięsa, występowanie gruczołów, fragmentów kości. 

Nazwa przedmiotu 
zamówienia

Jednostka 
miary

Planowana 
ilość

Cena 
jednostkowa 
netto (zł)   z 

dnia….

Wartość  
netto (zł) (kol. 

V x kol. VI)

Stawka 
VAT (%)

Wartość 
podatku 

VAT (zł)       
         

(kol.VII x 
VIII)

Wartość 
brutto (zł) 
(kol.VII + 

kol.IX)

wieprzowy, wędzony, gotowany; skład: mięso 
wieprzowe nie mniej niż 72 %, zawartość tłuszczu 
nie więcej niż 24 %; bez dodatków 
zwiększających wodochłonność

świeży, bez chrząstki, podwójny lub 
pojedynczy

PORCJE ROSOŁOWE ZE 
SKRZYDŁAMI

UWAGI: podane wagi przy poszczególnych artykułach to wagi 
netto.

Cechy dyskwalifikujace: 
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Załącznik nr 2.3 - Wykaz asortymentowo - cenowy do części nr 3 
OWOCE, WARZYWA I PODOBNE PRODUKTY

Strona 1 z 30

L. p. Opis przedmiotu zamówienia

I II III IV V VI VII VIII IX X 

1 ARBUZ kg 55

2 BOTWINKA kg 30

3 BROKUŁ szt 35

4 BURAK CZERWONY kg 200

5 CEBULA  kg 110

6 FASOLA  szparagowa żółta, zielona kg 22

7 FASOLA - NASIONA drobna kg 27

8 GRUSZKA kg 60

9 JABŁKA kg 310

10 GROCH ŁUPANY kg 9

11 KALAFIOR szt. 40

12 KAPUSTA BIAŁA kg 40

Nazwa przedmiotu 
zamówienia

Jednostk
a miary

Planowana 
ilość

Cena 
jednostkowa 
netto (zł  z 

dnia….

Wartość  netto 
(zł) (kol. V x 

kol. VI)

Stawka 
VAT (%)

Wartość 
podatku 

VAT (zł)    
            

(kol.VII x 
VIII)

Wartość 
brutto (zł) 
(kol.VII + 

kol.IX)

odmiany: champion, golden 
delicjous, lobo, eliza, gala, reneta 
szara, antonówka zwykła
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13 KAPUSTA BIAŁA młoda (od 15 V do 30 VI) kg 15

14 KAPUSTA CZERWONA kg 30

15 KAPUSTA KWASZONA kg 144

16 KAPUSTA PEKIŃSKA kg 80

17 KAPUSTA WŁOSKA kg 45

18 KOPER pęczek o wadze od 80 g do 100 g szt 35

19 MARCHEW kg 360

20 MARCHEW młoda od 1 VI kg 35

21 NATKA PIETRUSZKI pęczek o wadze od 80 g do 100 g szt 160

22 NEKTARYNKA kg 55

23 OGÓREK KWASZONY kg 85

24 OGÓREK MAŁOSOLNY kg 9

25 OGÓREK SZKLARNIOWY kg 30

26 kg 15

27 kg 50

opakowanie: wiaderko o wadze 5 kg, 
bez śladów pleśni i nadmarznięcia

opakowanie: wiaderko o wadze 3 kg; 
bez śladów pleśni i nadmarznięcia

opakowanie: wiaderko o wadze 3 kg; 
bez śladów pleśni i nadmarznięcia

PAPRYKA CZERWONA - 
ŚWIEŻA

OGÓREK GRUNTOWY – 
ŚWIEŻY
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28 PIECZARKA - ŚWIEŻA kg 15

29 PIETRUSZKA KORZEŃ kg 160
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30 POMIDOR SZKLARNIOWY kg 40

31 POR szt 160

32 RZODKIEWKA pęczek o wadze od 200 g do 300 g szt 45

33 SAŁATA  szt 100

34 SELER - KORZEŃ kg 160

35 SZCZAW - ŚWIEŻY od 30 V kg 6

36 SZCZYPIOR pęczek o wadze od 100 g do 150 g szt 50

37 SZPINAK ŚWIEŻY od 30 V kg 20

38 ŚLIWKI RÓŻNE kg 230

39 TRUSKAWKI od 30 V kg 50

40 WINOGRONA BIAŁE kg 84

41 WINOGRONA CIEMNE kg 84

42 BRZOSKWINIE kg 72

43 ZIEMNIAKI kg 180

44 ZIEMNIAKI kg 3000

jadalne młode od 1 VI, sortowane o 
zbliżonej wielkości: średnie lub duże, 
pakowane w worki ażurowe 25 kg 
lub 30 kg

jadalne, sortowane o zbliżonej 
wielkości: średnie lub duże, 
pakowane w worki ażurowe 25 kg 
lub 30 kg
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ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO:

podpis osoby upoważnionej

Cechy dyskwalifikujące:
Wykazujące oznaki niewłaściwego przechowywania i transportu; mocne zniekształcenia, oznaki choroby, zaparzenie, zgnicie, obce zapachy, 
pozostałości środków ochrony roślin, oznaki wyrastania korzenia w pęd nasienny. 

UWAGI: podane wagi przy poszczególnych artykułach to 
wagi netto.



Załącznik nr 2.4 - Wykaz asortymentowo - cenowy do części nr 4 
PIECZYWO, ŚWIEŻE WYROBY PIEKARSKIE I CIASTKARSKIE

Strona 1 z 30

L. p. Opis przedmiotu zamówienia

I II III IV V VI VII VIII IX X 

1 BABKA PIASKOWA waga od 400 g do 500 g szt 135

2 BUŁKA KAJZERKA waga od 50 g do 60 g szt 880

3 BUŁKA TARTA waga 500 g szt 40

4 waga od 280 g do 300 g szt 1440

5 waga od 500 g do 550 g szt 640

6 waga od 500 g do 550 g szt 550

7 waga od 550 g do 600 g szt 600

8 waga od 50 g do 55 g szt 220

9 waga od 50 g do 55 g szt 220

Nazwa przedmiotu 
zamówienia

Jednostka 
miary

Planowana 
ilość

Cena 
jednostkowa 
netto (zł)         
        z dnia….

Wartość  netto 
(zł) (kol. V x kol. 

VI)

Stawka 
VAT (%)

Wartość 
podatku 

VAT (zł)      
          

(kol.VII x 
VIII)

Wartość 
brutto (zł) 
(kol.VII + 

kol.IX)

BUŁKA 
WROCŁAWSKA 

KROJONA
CHLEB ŻYTNI 

KROJONY

CHLEB SITKOWY 
KROJONY

CHLEB 
REGIONALNY 

KROJONY
DROŻDŻÓWKA Z 
BRZOSKWINIAMI

DROŻDŻÓWKA Z 
JABŁKAMI
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10 waga od 50 g do 55 g szt 220

11 waga od 50 g do 55 g szt 220

12 waga od 50 g do 55 g szt 220

13 waga od 50 g do 55 g szt 220

14 waga od 70 g do 75 g szt 640

15 PĄCZEK waga od 80 g do 100 g szt 240

16 waga od 320 g do 400 g szt 160

17 ROGAL MAŚLANY waga od 70 g do 80 g szt 640

18 waga od 60 g do 70 g szt 880

19 waga od 160 g do 200 g szt 48

ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO:

podpis osoby upoważnionej

cechy dyskwalifikujące wspólne dla pieczywa:

mąki i soli; smak gorzki, kwaśny, zbyt słony lub niesłony; ciasta zabrudzone, spalone, niedopieczone, o wyraźnie niewłaściwej porowatości ciasta, 
kruszące się; objawy pleśnienia, psucia; uszkodzenia mechaniczne, ciasta zdeformowane, zgniecione, porozrywane; obecność szkodników żywych,
martwych oraz ich pozostałości. 

DROŻDŻÓWKA Z 
JAGODAMI

DROŻDŻÓWKA Z 
MARMOLADĄ

DROŻDŻÓWKA Z 
SEREM

DROŻDŻÓWKA Z 
WIŚNIAMI

PALUCH 
DROŻDŻOWY

PLACEK 
DROŻDŻOWY

BUŁECZKA 
MAŚLANA

WAFLE TORTOWE, 
SUCHE

UWAGI: podane wagi przy poszczególnych artykułach to wagi 
netto.

pieczywo zdeformowane, zgniecione, uszkodzone mechanicznie; pieczywo zabrudzone, spalone, miękisz lepki, niedopieczony z zakalcem, z obecnościa grudek 
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Załącznik nr 2.5 - Wykaz asortymentowo - cenowy do części nr 5 
RYBY MROŻONE, FILETY RYBNE I POZOSTAŁE MIĘSO RYB

Strona 1 z 30

L. p. Opis przedmiotu zamówienia

I II III IV V VI VII VIII IX X 

1 FILET RYBNY MIRUNA kg 35

2 kg 35

3 kg 35

4 FILET RYBNY SOLA kg 35

5 PALUSZKI RYBNE kg 60

ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO:

UWAGI: podane wagi przy poszczególnych artykułach to wagi netto.

podpis osoby upoważnionej

Nazwa przedmiotu 
zamówienia

Jednostka 
miary

Planowana 
ilość

Cena 
jednostkow
a netto (zł)    

             z 
dnia….

Wartość  netto 
(zł) (kol. V x kol. 

VI)

Stawka 
VAT (%)

Wartość 
podatku 

VAT (zł)      
          

(kol.VII x 
VIII)

Wartość 
brutto (zł) 
(kol.VII + 

kol.IX)

filet bez skóry, mrożony, zawartość glazury nie 
więcej niż 5%

FILET KOSTKA 
MINTAJ

100 g, mrożony, zawartość glazury nie więcej niż 
5%

FILET KOSTKA 
MORSZCZUK

100 g, mrożony, zawartość glazury nie więcej niż 
5%

filet bez skóry, mrożony,  zawartość glazury nie 
więcej niż 25 %

opakowanie o wadze  5 kg; mrożone, skład: filet z 
ryb białych, panierowane



Załącznik nr 2.6 - Wykaz asortymentowo - cenowy do części nr 6 
JAJA

Strona 1 z 30

L. p. Opis przedmiotu zamówienia

I II III IV V VI VII VIII IX X 

1 szt. 2880

ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO:

UWAGI: podane wagi przy poszczególnych artykułach to wagi netto.

podpis osoby upoważnionej

Nazwa przedmiotu 
zamówienia

Jednostka 
miary

Planowana 
ilość

Cena 
jednostkowa 

netto (zł)           
      z dnia….

Wartość  netto 
(zł) (kol. V x kol. 

VI)

Stawka 
VAT (%)

Wartość 
podatku 

VAT (zł)      
          

(kol.VII x 
VIII)

Wartość 
brutto (zł) 
(kol.VII + 

kol.IX)

Jaja kurze świeże XXL  
                             

klasa XXL (waga od 70 g do  80 g), skorupka 
nieuszkodzona o czystym wyglądzie, okrągłym 
kształcie, swoistym zapachu. Termin przydatności do 
spożycia podany na specyfikacji dostawy, oznakowanie 
jaj (pieczęć). Rodzaj chowu - wolny                             
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Strona 1 z 30

L. p. Opis przedmiotu zamówienia

I II III IV V VI VII VIII IX X 

1 opakowanie 500 g, różne szt 100

2 BUDYŃ  W PROSZKU szt 240

3 kg 90

4 CHRZAN TARTY szt 16

5 CUKIER KRYSZTAŁ opakowanie o wadze 1 kg szt 400

6 CUKIER PUDER opakowanie o wadze 500 g szt 30

Nazwa przedmiotu 
zamówienia

Jednostka 
miary

Planowana 
ilość

Cena 
jednostkowa 

netto (zł)           
      z dnia….

Wartość  netto 
(zł) (kol. V x kol. 

VI)

Stawka 
VAT (%)

Wartość 
podatku 

VAT (zł)      
          

(kol.VII x 
VIII)

Wartość 
brutto (zł) 
(kol.VII + 

kol.IX)

WAFLE W POLEWIE 
CZEKOLADOWEJ 

opakowanie o wadze od 60 g do 70 g, różne smaki;  z 
dodatkiem cukru

CIASTKA 
BISZKOPTOWE Z 

NADZIENIEM
opakowanie o wadze od 2 kg do 3 kg: czekoladowy, 
mleczny, truskawkowy

opakowanie: słoik o wadze od 180 g do 300 g; bez 
dodatku octu
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7 opakowanie o wadze od 16 g do 32 g szt 80

8 szt 150

9 opakowanie o wadze 500 g szt 10

10 DŻEM szt 60

11 szt 35

12 opakowanie 400 g szt 100

13 kompozycja wysokiej jakości herbat, kartonik 100 g. szt 130

CUKIER 
WANILINOWY

CZEKOLADA 
MLECZNA  

opakowanie 100 g; z nadzieniem owocowym; skład: 
zawartość soku owocowego nie mniej niż 1,2 %, 
czekolada mleczna nie mniej niż 48 %, czekolada 
mleczna: masa kakaowa minimum 30 % 

CZOSNEK 
GRANULOWANY

opakowanie: słoik o wadze 280 g; smaki: brzoskwinia, 
ananas, truskawka, wiśnia, malina, czarna porzeczka; 
niskosłodzony, pasteryzowany; sporządzony z 
minimum 30 g owoców na 100 g produktu

GALARETKA 
OWOCOWA

opakowanie o wadze 850 g; wydajność nie mniej niż 70 
porcji; różne smaki: truskawkowy, wiśniowy, malinowy, 
ananasowy, agrestowy, cytrynowy

GROSZEK 
KONSERWOWY

HERBATA CZARNA 
LIŚCIASTA 
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14 HERBATNIKI  opakowanie 100 g szt 960

15 JABŁKA PRAŻONE opakowanie; słoik o wadze 780 g szt 80

16 KAKAO szt 40

17 KASZA GRYCZANA opakowanie o wadze 1000 g szt 40

18 KASZA JĘCZMIENNA opakowanie o wadze 500 g; grubość ziarna - średnia szt 48

19 KASZA MANNA opakowanie o wadze 1000 g szt 24

20 KAWA ZBOŻOWA opakowanie o wadze od 150 g do 200 g szt 32

21 KETCHUP ŁAGODNY szt 100

opakowanie o wadze od 150 g do 200 g; o obniżonej 
zawartości tłuszczu nie większej niż 12 %

opakowanie o wadze od 190 g do 250 g, bez 
konserwantów, pasteryzowany; skład: nie mniej niż 175 
g pomidorów na 100 g ketchupu



Załącznik nr 2.7 - Wykaz asortymentowo - cenowy do części nr 7 RÓŻNE PRODUKTY SPOŻYWCZE

Strona 4 z 30

22 KISIEL W PROSZKU szt 400

23 szt 12

24 opakowanie; słoik o wadze od 200 g do 230g  30% szt 200

25 szt 130

26 szt 80

27 opakowanie o wadze od 10 do 20 g szt 40

28 LIŚĆ LAUROWY opakowanie o wadze 500 g szt 8

29 opakowanie o wadze 500 g szt 8

opakowanie o wadze od 60 g do 80 g, smaki: 
cytrynowy, malinowy, truskawkowy, wiśniowy, bez 
dodatku cukru

KONCENTRAT 
BARSZCZU 

CZERWONEGO
opakowanie; butelka o pojemności od 300 ml do 350 ml 

KONCENTRAT 
POMIDOROWY

KREM 
CZEKOLADOWO- 

ORZECHOWY
opakowanie od 350 g do 500 g, zawartość orzechów 
laskowych nie mniej niż 13 %

KUKURYDZA 
KONSERWOWA

opakowanie wadze od 340 g do 400 g; bez dodatku 
cukru z naturalnie występującymi cukrami

KWASEK 
CYTRYNOWY

MAJERANEK 
SUSZONY
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30 MAJONEZ szt 80

31 MAKARON KOLANKA kg 48

32 MAKARON ŁAZANKI kg 48

33 kg 32

34 MAKARON NITKA opakowanie o wadze 500 g; 4 jajeczny kg 48

35 kg 48

36 MAKARON WSTĄŻKA kg 50

37 szt 120

opakowanie: słoik o wadze 400 g; zawartość żółtek jaj 
nie mniejsza niż 6 %

opakowanie o wadze 500 g (skład: mąka semolina 
100%, woda)

opakowanie o wadze od 400 g do 500 g (skład: mąka 
semolina 100%, woda)

MAKARON 
GWIAZDKA

opakowanie o wadze 1000 g (skład: mąka semolina 
100%, woda)

MAKARON 
SPAGHETTI

opakowanie o wadze 1000 g (skład: mąka semolina 
100%, woda)

opakowanie o wadze 500 g (skład: mąka semolina 
100%, woda)

MAKRELA W PUSZCE opakowanie od 190 g do 220 g, skład: filet z makreli w 
pomidorach, zawartość makreli nie mniej niż     60 %
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38 MĄKA PSZENNA kg 500

39 opakowanie o wadze 500 g szt 40

40 MIÓD NATURALNY szt 48

41 MAKARON ZACIERKA kg 20

42 MUSZTARDA szt 20

43 OLEJ RZEPAKOWY szt 200

44 opakowanie o wadze 500g szt 8

45 opakowanie o wadze 500g szt 8

46 szt 20

opakowanie o wadze 1000 g, typ 500; wartość 
energetyczna nie mniej niż: 343 kcal, białko 10,1 g, 
węglowodany 71,9 g

MĄKA 
ZIEMNIACZANA

opakowanie: słoik o wadze od 300 g do 400 g; rodzaje: 
gryczany, lipowy, akacjowy lub spadziowy

opakowanie o wadze 500 g (skład: mąka semolina 
100%, woda)

opakowanie: słoik o wadze od 180 g do 220 g; bez 
dodatku konserwantów; rodzaje: sarepska, 
delikatesowa, stołowa lub chrzanowa

opakowanie o pojemności 1000 ml/ butelka; rafinowany 
z pierwszego tłoczenia 100% 

PAPRYKA MIELONA  
SŁODKA

PIEPRZ ZIOŁOWY 
MIELONY

PŁATKI 
KUKURYDZIANE

opakowanie o wadze  500 g ; zawartość mąki 
kukurydzianej nie mniej niż  95 %
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47 szt 20

48 szt 20

49 szt 80

50 opakowanie o wadze 30 g szt 80

51 LUBCZYK opakowanie o wadze 15g szt 32

52 ROZMARYN opakowanie o wadze 10g szt 32

PŁATKI ZBOŻOWE Z 
MIODEM

opakowanie o wadze 500 g; zawartość mąki pszennej 
pełnoziarnistej nie mniej niż 30%; mąka kukurydziana, 
mąka pszenna

PŁATKI ZBOŻOWE W 
KSZTAŁCIE 
MUSZELEK

opakowanie o wadze od 500 g; zawartość mąki 
pszennej pełnoziarnistej nie mniej niż 30 %; kakao nie 
mniej niż 7,5%

POWIDŁA 
ŚLIWKOWE

opakowanie o wadze  500 g; zawartość nie mniej niż 52 
g cukru na 100 g produktu, oraz nie mniej niż 125 g 
śliwek węgierek na 100 g produktu; produkt 
pasteryzowany

PROSZEK DO 
PIECZENIA
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53 opakowanie o wadze 1000 g szt 80

54 szt 240

55 SÓL szt 80

8 SÓL CZOSNKOWA opakowanie o wadze 500g szt 8

57 SOK OWOCOWY szt 128

58 SYROP OWOCOWY szt 440

RYŻ BIAŁY 
DŁUGOZIARNISTY

SOK OWOCOWO-
WARZYWNY

opakowanie o pojemności  300 ml; różne smaki; 
sporządzony z zagęszczonych soków i przecierów w 
różnych proporcjach z jabłek, marchwi i bananów, 
brzoskwiń, truskawek; pasteryzowany; bez dodatku 
cukrów, zawierający tylko naturalnie występujące cukry; 
bez sztucznych barwników i aromatów, nie 
konserwowany chemicznie

opakowanie o wadze 1000 g, biała, spożywcza, drobna, 
jodowana 

opakowanie o wadze 2 l; smaki: jabłkowy; 
pomarańczowy; wieloowocowy-multiwitaminowy; 
zawartość soków owocowych: 100% z soku 
zagęszczonego; bez dodatku cukru z naturalnie tylko 
występującymi cukrami; bez sztucznych aromatów i 
barwników; nie konserwowany chemicznie

opakowanie o pojemności od 400 ml do 450 ml; smaki: 
grejpfrutowy, cytrynowy, pomarańczowy, malinowy, 
kiwi, malinowy z lipą, malinowy z cytryną, żurawinowy, o 
smaku coli, porzeczkowy, owoce leśne, wiśniowy, 
truskawkowy, dzika róża, pigwa; sporządzony z  
koncentratu owocowego oraz z zagęszczonych soków 
owocowych; syrop bez konserwantów; pasteryzowany
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59 opakowanie wadze od 300 g do 400 g szt 48

60 WAFELEK kg 50

61 DROŻDŻE świeże, opakowanie 100 g szt 30

62 szt 300

SZCZAW 
KONSERWOWY

opakowanie o wadze od 2 kg  do 3 kg, skład: nadzienie 
mleczne nie mniej niż 30 %, nadzienie kakaowe nie 
mniej niż 30 %,

HERBATNIKI Z 
MLEKIEM I MIODEM

opakowanie od 85 g do 95 g, skład mąka pszenna 
73%, cukier, olej palmowy, mleko pełne w proszku 
2,7% 
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63 opakowanie od 1 kg do 3 kg kg 50

64 ZIELE ANGIELSKIE opakowanie o wadze 500 g szt 8

65 KOPER opakowanie o wadze 500 g szt 8

66 NATKA PIETRUSZKI opakowanie o wadze 500 g szt 8

67 opakowanie o wadze od 80 g do 100 g szt 5

68 opakowanie o wadze od 80 g do 100 g szt 8

69 BAZYLIA opakowanie o wadze 10 g szt 22

70 OREGANO opakowanie o wadze 10 g szt 32

71 TYMIANEK opakowanie o wadze 10 g szt 32

72 KURKUMA opakowanie o wadze 10 g szt 32

ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO:

podpis osoby upoważnionej

PIERNIKI W 
CZEKOLADZIE

SODA 
OCZYSZCZONA 

PRZYPRAWA 
KORZENNA 

UWAGI: 1) zamawiający dopuszcza artykuły o wadze +/- 10 % od 
wagi podanej w opisie.
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L. p. Opis przedmiotu zamówienia

I II III IV V VI VII VIII IX X 

1 kg 60

2 KALAFIOR opakowanie o wadze 2,5 kg, mrożony kg 60

3 TRUSKAWKI opakowanie o wadze 2,5 kg, mrożone kg 80

4 opakowanie o wadze 2,5 kg, mrożone kg 160

ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO:

podpis osoby upoważnionej

Nazwa przedmiotu 
zamówienia

Jednostk
a miary

Planowana 
ilość

Cena 
jednostkowa 

netto (zł)           
      z dnia….

Wartość  netto 
(zł) (kol. V x 

kol. VI)

Stawka 
VAT (%)

Wartość 
podatku 

VAT (zł)    
            

(kol.VII x 
VIII)

Wartość 
brutto (zł) 
(kol.VII + 

kol.IX)

FASOLA 
SZPARAGOWA

opakowanie o wadze 2,5 kg, cięta, żółta, 
zielona, mrożona

MIESZANKA 
OWOCOWA 
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L. p. Opis przedmiotu zamówienia

I II III IV V VI VII VIII IX X 

1 PARÓWKI WIEPRZOWE kg 40

2 PASZTET DROBIOWY szt 240

3 kg 28

4 KIEŁBASA CIENKA kg 36

5 kg 25

Nazwa przedmiotu 
zamówienia

Jednostka 
miary

Planowana 
ilość

Cena 
jednostkowa 

netto (zł)           
      z dnia….

Wartość  netto 
(zł) (kol. V x 

kol. VI)

Stawka 
VAT (%)

Wartość 
podatku 
VAT (zł)   
             

(kol.VII x 
VIII)

Wartość 
brutto (zł) 
(kol.VII + 

kol.IX)

skład: mięso wieprzowe nie mniej niż 70 %, 
zawartość tłuszczu nie więcej niż 21 %

opakowanie o wadze od 180 g do 200 g; konserwa 
mięsna sterylizowana typu „pasztet” wyprodukowana 
z peklowanych surowców wieprzowych i drobiowych.

KIEŁABASA KRAKOWSKA 
PARZONA

skład: mięso wieprzowe nie mniej niż 75 %, 
wędzona, parzona, grubo rozdrobniona, bez 
preparatów białkowych i zwiększających 
wodochłonność; zawartość tłuszczu nie więcej niż 21 
%

skład: mięso wieprzowe klasy I nie mniej niż 80 %, 
zawartość tłuszczu nie więcej niż 20 %' kiełbasa 
cienka w osłonce naturalnej lub sztucznej ze średnio 
rozdrobnionego mięsa wieprzowego, wędzona, 
parzona, podsuszana, bez składników 
zwiększających wodochłonność

SZYNKA WIEPRZOWA 
GOTOWANA

otrzymana z całej lub części szynki lub łopatki 
wieprzowej bez kości i skóry peklowanej, wędzona, 
parzona; bez dodatku składników zwiększających 
wodochłonność; zawartość tłuszczu nie więcej niż 10 
%
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6 kg 37

7 kg 30

8 KIEŁBASA SZYNKOWA kg 40

9 kg 28

10 MIELONKA WIEPRZOWA kg 28

11 FRANKFURTERKI kg 40

12 SZYNKA Z PIERSI INDYKA kg 28

ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO:

podpis osoby upoważnionej

Cechy dyskwalifikujące:
obce posmaki, zapachy, oślizgłość, nalot pleśni, barwa szarozielona, zacieki tłuszczu i galarety pod osłonka, jej pęknięcia i wycieki farszu, w sztucznych osłonkach 

SZYNKA WIEPRZOWA 
KONSERWOWA

 otrzymana z mięśni szynki wieprzowej średnio 
rozdrobnionej, bez dodatków zwiększających 
wodochłonność; konserwa blokowa; zawartość 
stanowi jedną całość o kształcie zastosowanego 
opakowania; zawartość tłuszczu nie więcej niż 6 %

SZYNKA WIEPRZOWA 
WĘDZONA

otrzymana z peklowanych mięśni szynki wieprzowej 
bez kości, bez golonki i ogonówki, bez miękkiego 
tłuszczu śródmięśniowego; parzona, wędzona; 
zawartość tłuszczu nie więcej niż 20 %

skład: mięso wieprzowe 100 %, zawartość tłuszczu 
nie więcej niż 15 %; bez preparatów białkowych i 
zwiększających wodochłonność

POLĘDWICA WIEPRZOWA 
WĘDZONA

wędzonka otrzymana z peklowanych mięśni 
polędwicy wieprzowej, bez preparatów białkowych i 
zwiększających wodochłonność, zawartość tłuszczu 
nie więcej niż 9 %

Kiełbasa drobiowa, wysokorozdrobniona, mięso 
wieprzowe 40%, mięso indycze 7% 

Kiełbasa średniorozdrobniona, parzona, wędzona, 
mięso wieprzowe 44,1%, mięso z kurczaka 29,9% 

Wędlina drobiowa, grubo rozdrobniona, parzona, 
mięso 53,54% w tym mięso z piersi indyka 48,10%, 
mięso z piersi kurczaka 5,3%

składniki uzyte do produkcji pozaklasowe lub z chrzastkami, ścięgnami itp.., skupiska jednego ze składników, obecność szkodników oraz ich pozostałości, 
brak oznakowania opakowań, ich uszkodzenia mechaniczne, objawy obnizenia jędrności i elastyczności, nieprzyleganie osłonki do wędlin itp.. 
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L. p.

I II III IV V VI VII VIII IX X 

1 POMARAŃCZA kg 160

2 MANDARYNKA kg 160

3 KIWI kg 130

4 CYTRYNA kg 70

5 BANAN kg 280

ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO:

podpis osoby upoważnionej

wykazujące oznaki niewłaściwego przechowywania i transportu,; mocne zniekształcenia, oznaki choroby, zaparzenie, zgnicie, obce zapachy, pozostałości 

Nazwa przedmiotu 
zamówienia

Opis przedmiotu 
zamówienia

Jednostka 
miary

Planowana 
ilość

Cena 
jednostkowa 

netto (zł)           
      z dnia….

Wartość  netto 
(zł) (kol. V x kol. 

VI)

Stawka 
VAT (%)

Wartość 
podatku VAT 
(zł)                

(kol.VII x 
VIII)

Wartość 
brutto (zł) 
(kol.VII + 

kol.IX)

Cechy dyskwalifikujace: 

srodków ochrony roślin, oznaki wyrastania korzenia w pęd nasienny. 
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