
Załącznik nr 5 - Wykaz asortymentowo - cenowy dla części nr 1 PRODUKTY MLECZARSKIE Lublin, dnia ..........................

1

Opis przedmiotu zamówienia

I II III IV V VI VII VIII IX X XI

1 JOGURT NATURALNY szt 90,00     

2 JOGURT NATURALNY szt 220,00     

3 szt 324,00     

4 szt 265,00     

5 JOGURT WANILIOWY szt 705,00     

6 JOGURT Z OWOCAMI szt 54,00     

7 KEFIR szt 24,00     

Lp.
Nazwa przedmiotu 

zamówienia

Jed-
nost-

ka 
miary

Planowa-
na ilość

Cena jednost-
kowa  netto 

(zł)                    
z dnia 

……………

Wartość netto 
(zł) (kol. V x kol. 

VI)

Stawka 
VAT (%)

Wartość 
VAT (zł)

Cena 
jednostkowa 

brutto (zł) 
(kol. VI + kol. 

IX)

Wartość brutto 
(zł) (kol. V x kol. 

X)

opakowanie o wadze od 400 g do 500 g;  
zawartość tłuszczu od 3 % do 9 %

opakowanie o wadze od 150 g do 200 g; 
zawartość tłuszczu od 3 % do 9 %

JOGURT 
ŚMIETANKOWY Z 

KONFITURĄ

opakowanie o wadze od 140 g do 175 g; 
smaki: wiśniowy, truskawkowy, jagodowy; 
wsad owocowy nie mniej niż 7,5 %; 
zawartość tłuszczu nie więcej niż 2,5 g

JOGURT 
ŚMIETANKOWY Z 

OWOCAMI

różne rodzaje, opakowanie o wadze od 125 
g do 150 g; wsad owocowy nie mniej niż 11 
%, rodzaje owoców: jagody, wiśnie, 
brzoskwinie, truskawki; zawartość tłuszczu 
5,4 g

opakowanie o wadze od 150 g do 175 g; 
zwartość tłuszczu do 2,5 g

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 380 g do 400 g; 
zawartość tłuszczu 2 g w 100 g produktu
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2

Opis przedmiotu zamówienia

I II III IV V VI VII VIII IX X XI

8 MASŁO EKSTRA kg 123,00     

9 szt 13,00     

10 l

11 kg 90,00     

12 kg 120,00     

13 zawartość tłuszczu od 26 % do 30 % kg 8,00     

14 zawartość tłuszczu od 26 % do 30 % kg 8,00     

15 zawartość tłuszczu nie mniej niż 26 % kg 8,00     

16 szt 723,00     

Lp.
Nazwa przedmiotu 

zamówienia

Jed-
nost-

ka 
miary

Planowa-
na ilość

Cena jednost-
kowa  netto 

(zł)                    
z dnia 

…………… 

Wartość netto 
(zł) (kol. V x kol. 

VI)

Stawka 
VAT (%)

Wartość 
VAT (zł)

Cena 
jednostkowa 

brutto (zł) 
(kol. VI + kol. 

IX)

Wartość brutto 
(zł) (kol. V x kol. 

X)

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

MLEKO 
SKONDENSOWANE 

SŁODZONE

mleko zagęszczone słodzone sterylizowane 
zawiera 25 % suchej masy całkowitej, w tym 
7,5 % tłuszczu i 17,5 % suchej masy 
beztłuszczowej; waga 411 g puszka

MLEKO SPOŻYWCZE 
PASTERYZOWANE

opakowanie o pojemności od 0,9 l do 1 l; 
zawartość tłuszczu 2 % 1 860,00     

SER TWAROGOWY 
CHUDY

pakowany w pergamin, bloki o wadze od 
800 g do 1300 g; zawartość tłuszczu 0 %

SER TWAROGOWY 
PÓŁTŁUSTY

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

SER ŻÓŁTY – 
EDAMSKI W 

PLASTERKACH
SER ŻÓŁTY – GOUDA 

W PLASTERKACH

SER ŻÓŁTY – SALAMI 
W PLASTERKACH

SEREK 
HOMOGENIZOWANY

waniliowy,truskawkowy; opakowanie od 140 
g do 150 g; zawartość tłuszczu do 3 g w 
100 g produktu
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Opis przedmiotu zamówienia

I II III IV V VI VII VIII IX X XI

17 szt 573,00     

18 SEREK WANILIOWY szt 336,00     

19 szt 6,00     

20 szt 9,00     

21 szt 237,00     

22 szt 24,00     

RAZEM

podpis osoby upoważnionej

Lp.
Nazwa przedmiotu 

zamówienia

Jed-
nost-

ka 
miary

Planowa-
na ilość

Cena jednost-
kowa  netto 

(zł)                    
z dnia   …………

Wartość netto 
(zł) (kol. V x kol. 

VI)

Stawka 
VAT (%)

Wartość 
VAT (zł)

Cena 
jednostkowa 

brutto (zł) 
(kol. VI + kol. 

IX)

Wartość brutto 
(zł) (kol. V x kol. 

X)

SEREK 
HOMOGENIZOWANY

truskawkowy, waniliowy; opakowanie od 
125 g do 150 g; zawartość tłuszczu do 6 g 
w 100 g produktu

opakowanie o wadze od 45 g do 65 g;  
zawartość tłuszczu do 2,6 g

ŚMIETANA 
HOMOGENIZOWANA

opakowanie o wadze od 330 g do 400 g/ 
kubek; zawartość tłuszczu 12 %

ŚMIETANA 
HOMOGENIZOWANA

opakowanie o wadze 400 g/kubek; 
zawartość tłuszczu 18 %

ŚMIETANA 
HOMOGENIZOWANA

opakowanie o wadze od 0,9 l do 1 l;  
zawartość tłuszczu 18 %

ŚMIETANA 
KREMÓWKA

opakowanie o wadze 200 g do 250 g; 
zawartość tłuszczu 30 %

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.



Załącznik nr 5 - Wykaz asortymentowo - cenowy  dla części nr 2 PRODUKTY ZWIERZĘCE, MIĘSO I PRODUKTY MIĘSNE Lublin, dnia ..........................

1

Opis przedmiotu zamówienia

I II III IV V VI VII VIII IX X XI

1 BOCZEK wieprzowy, surowy, bez żeber kg 3

2 KIEŁBASA CIENKA kg 1,5

3 szt 7

4 KOŚCI SCHABOWE kg 126

5 wieprzowa, b/z kości kg 12

6 kg 40

7 kg 6

8 surowa bez kości kg 3,6

Lp.
Nazwa przedmiotu 

zamówienia

Jed-
nost-

ka 
miary

Plano-
wana 
ilość

Cena jed-
nostkowa  

netto (zł)         
    z dnia 

…………………

Wartość netto 
(zł) (kol. V x kol. 

VI)

Stawka 
VAT (%)

Wartość 
VAT (zł)

Cena 
jednostkowa 

brutto (zł) 
(kol. VI + kol. 

IX)

Wartość brutto 
(zł) (kol. V x kol. 

X)

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

KONSERWA MIĘSNO-
TŁUSZCZOWA

opakowanie o wadze od 465 g do 500 g,  
mięso wieprzowe 34 %, tłuszcz wieprzowy 
25 %

ŁOPATKA 
WIEPRZOWA

PARÓWKI 
WIEPRZOWE

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

PASZTET 
WIEPRZOWY 

PIECZONY
skład: mięso wieprzowe 41 %, wątroba 
wieprzowa 10 %

POLĘDWICA 
WIEPRZOWA
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Opis przedmiotu zamówienia

I II III IV V VI VII VIII IX X XI

9 kg 18,5

10 kg 10,8

11 SCHAB WIEPRZOWY bez kości kg 25

12 SŁONINA bez skóry kg 9,7

13 SZYNKA WIEPRZOWA surowa bez kości kg 183

14 kg 28

15 WOŁOWINA wołowina bez kości, extra kg 8,4

RAZEM

podpis osoby upoważnionej

Lp.
Nazwa przedmiotu 

zamówienia

Jed-
nost-

ka 
miary

Plano-
wana 
ilość

Cena jed-
nostkowa  

netto (zł)         
    z dnia 

…………………

Wartość netto 
(zł) (kol. V x kol. 

VI)

Stawka 
VAT (%)

Wartość 
VAT (zł)

Cena 
jednostkowa 

brutto (zł) 
(kol. VI + kol. 

IX)

Wartość brutto 
(zł) (kol. V x kol. 

X)

POLĘDWICA 
WIEPRZOWA 
WĘDZONA W 

PLASTERKACH

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

SCHAB PIECZONY 
BEZ KOŚCI W 

PLASTERKACH

otrzymany z peklowanych mięśni polędwicy 
wieprzowej z przyprawami bez warkocza, 
bez preparatów białkowych i zwiększających 
wodochłonność; zawartość tłuszczu nie 
więcej niż 9 %

SZYNKA WIEPRZOWA 
WĘDZONA W 

PLASTERKACH

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

Cechy dyskwalifikujące wspólne dla mięsa: obce posmaki, zapachy, oślizgłość, nalot pleśni, zazielenienie mięsa, występowanie gruczołów, fragmentów kości.                             
Cechy dyskwalifikujące wspólne dla wędlin: obce posmaki, zapachy, oślizgłość, nalot pleśni, barwa szarozielona, zacieki tłuszczu i galarety pod osłonką, jej pęknięcia i wycieki farszu, 
w osłonkach sztucznych, składniki użyte do produkcji pozaklasowe lub z chrząstkami, ścięgnami itp., skupiska jednego ze składników, obecność szkodników oraz ich pozostałości, brak 
oznakowania opakowań, ich uszkodzenia mechaniczne, objawy obniżenia jędrności i elastyczności, nieprzyleganie osłonki do wędlin itp.



Załącznik nr 5 - Wykaz asortymentowo - cenowy dla części nr 3 PRODUKTY ZWIERZĘCE, MIĘSO I PRODUKTY DROBIOWE Lublin, dnia ..........................

1

Opis przedmiotu zamówienia

I II III IV V VI VII VIII IX X XI

1 produkt świeży kg 19,5

2 filet z indyka 63,3 % kg 7,8

3 kg 48

4 ze skrzydłami; porcja rosołowa kg 15

5 KURCZAK CAŁY produkt świeży kg 132

6 PARÓWKI DROBIOWE kg 30

7 PASZTET DROBIOWY szt 33

8 mięso z kurczaka ok. 50 % kg 6

9 produkt świeży kg 28

10 mięso z indyka 56 % kg 8,4

11 produkt świeży kg 9

RAZEM

Lp.
Nazwa przedmiotu 

zamówienia

Jed-
nostka 
miary

Pla-
no-

wana 
ilość

Cena jednost-
kowa  netto (zł)  
                        z 
dnia  ……………

Wartość netto 
(zł) (kol. V x kol. 

VI)

Stawka 
VAT (%)

Wartość 
VAT (zł)

Cena 
jednostkowa 

brutto (zł) 
(kol. VI + kol. 

IX)

Wartość brutto 
(zł) (kol. V x kol. 

X)

FILET Z PIERSI 
INDYKA

FILET Z INDYKA 
WĘDZONY W 

PLASTERKACH

FILET Z PIERSI 
KURCZAKA

świeży, bez chrząstki, podwójny lub 
pojedynczy

KORPUSY Z 
KURCZAKA

skład: mięso drobiowe nie mniej niż 70 %; 
zawartość tłuszczu nie więcej niż 18 %

opakowanie o wadze od 140 g do 200 g; 
konserwa mięsna sterylizowana typu 
„pasztet” wyprodukowana z peklowanych 
surowców wieprzowych i drobiowych.

PASZTET DROBIOWY 
PIECZONY

PODUDZIE Z 
KURCZAKA

SZYNKA 
KONSERWOWA Z 

INDYKA W 
PLASTERKACH

WĄTRÓBKI Z 
KURCZĄT
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2

podpis osoby upoważnionej

Cechy dyskwalifikujące wspólne dla mięsa: obce posmaki, zapachy, oślizgłość, nalot pleśni, zazielenienie mięsa, występowanie gruczołów, fragmentów kości.                                          
Cechy dyskwalifikujące wspólne dla wędlin: obce posmaki, zapachy, oślizgłość, nalot pleśni, barwa szarozielona, zacieki tłuszczu i galarety pod osłonką, jej pęknięcia i wycieki farszu, w 
osłonkach sztucznych, składniki użyte do produkcji pozaklasowe lub z chrząstkami, ścięgnami itp., skupiska jednego ze składników, obecność szkodników oraz ich pozostałości, brak oznakowania 
opakowań, ich uszkodzenia mechaniczne, objawy obniżenia jędrności i elastyczności, nieprzyleganie osłonki do wędlin itp.



Załącznik nr 5 - Wykaz asortymentowo - cenowy dla części nr 4 OWOCE I WARZYWA Lublin, dnia ..........................

1

Opis przedmiotu zamówienia

I II III IV V VI VII VIII IX X XI

1 ARBUZ kg 14,40     

2 BANAN kg 460,00     

3 BOTWINKA szt 14,00     

4 BROKUŁ szt 14,00     

5 BURAK CZERWONY kg 165,00     

6 CEBULA kg 69,00     

7 CYTRYNA kg 8,40     

8 CZOSNEK - GŁÓWKA szt 33,00     

9 FASOLA szparagowa żółta, zielona, cienka kg 24,00     

10 FASOLA - NASIONA jaś "średni" kg 7,80     

11 GRUSZKA kg 58,00     

12 JABŁKA szara reneta kg 12,00     

13 JABŁKA kg 290,00     

Lp.
Nazwa przedmiotu 

zamówienia

Jed-
nostka 
miary

Planowana 
ilość

Cena jed-
nostkowa  

netto (zł)        
     z dnia 

…………………

Wartość netto 
(zł) (kol. V x kol. 

VI)

Stawka 
VAT (%)

Wartość 
VAT (zł)

Cena 
jednostkowa 

brutto (zł) 
(kol. VI + kol. 

IX)

Wartość brutto 
(zł) (kol. V x kol. 

X)

odmiany: champion, golden delicjous, lobo, 
eliza, gala, antonówka zwykła
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Opis przedmiotu zamówienia

I II III IV V VI VII VIII IX X XI

14 JABŁKA ZIELONE importowane szt 64,00     

15 JAGODY ŚWIEŻE kg 2,40     

16 KALAFIOR szt 60,00     

17 KAPUSTA BIAŁA szt 12,00     

18 KAPUSTA BIAŁA młoda (od 15 V do 30 VI) szt 30,00     

19 KAPUSTA CZERWONA kg 9,60     

20 KAPUSTA KWASZONA kg 75,00     

21 KAPUSTA PEKIŃSKA kg 72,00     

22 KAPUSTA WŁOSKA szt 8,00     

23 KIWI średnie kg 36,00     

24 KOPER pęczek o wadze od 80 g do 100 g szt 52,00     

25 MALINY od 1 VII kg 6,50     

26 MANDARYNKA kg 49,00     

27 MARCHEW kg 261,00     

28 MARCHEW młoda od 1 VI kg 12,00     

Lp.
Nazwa przedmiotu 

zamówienia

Jed-
nostka 
miary

Planowana 
ilość

Cena jed-
nostkowa  

netto (zł)        
     z dnia 

…………………

Wartość netto 
(zł) (kol. V x kol. 

VI)

Stawka 
VAT (%)

Wartość 
VAT (zł)

Cena 
jednostkowa 

brutto (zł) 
(kol. VI + kol. 

IX)

Wartość brutto 
(zł) (kol. V x kol. 

X)

opakowanie: wiaderko o wadze od 5 kg do 
10 kg; bez śladów pleśni i nadmarznięcia
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Opis przedmiotu zamówienia

I II III IV V VI VII VIII IX X XI

29 NATKA PIETRUSZKI pęczek o wadze od 80 g do 100 g szt 109,00     

30 NEKTARYNKA kg 24,00     

31 OGÓREK KWASZONY kg 55,00     

32 OGÓREK MAŁOSOLNY kg 6,00     

33 kg 55,00     

34 kg 15,00     

35 kg 3,00     

36 PIECZARKA - ŚWIEŻA kg 19,00     

37 PIETRUSZKA KORZEŃ kg 46,00     

38 POMARAŃCZA kg 13,50     

39 kg 42,00     

40 kg 3,50     

41 POR kg 21,00     

42 RZODKIEWKA pęczek o wadze od 200 g do 300 g szt 90,00     

Lp.
Nazwa przedmiotu 

zamówienia

Jed-
nostka 
miary

Planowana 
ilość

Cena jed-
nostkowa  

netto (zł)        
     z dnia 

…………………

Wartość netto 
(zł) (kol. V x kol. 

VI)

Stawka 
VAT (%)

Wartość 
VAT (zł)

Cena 
jednostkowa 

brutto (zł) 
(kol. VI + kol. 

IX)

Wartość brutto 
(zł) (kol. V x kol. 

X)

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

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

OGÓREK 
SZKLARNIOWY

PAPRYKA CZERWONA 
- ŚWIEŻA

PARYKA ŻÓŁTA - 
ŚWIEŻA

POMIDOR 
SZKLARNIOWY

POMIDORY 
KOKTAJLOWE



Załącznik nr 5 - Wykaz asortymentowo - cenowy dla części nr 4 OWOCE I WARZYWA Lublin, dnia ..........................

4

Opis przedmiotu zamówienia

I II III IV V VI VII VIII IX X XI

43 SAŁATA szt 141,00     

44 SELER - KORZEŃ kg 55,50     

45 SZCZYPIOR pęczek o wadze od 100 g do 150 g szt 141,00     

46 ŚLIWKA WĘGIERKA kg 6,00     

47 ŚLIWKI żółte, fioletowe importowane kg 30,00     

48 TRUSKAWKI od 30 V kg 67,00     

49 WINOGRONA BIAŁE kg 3,50     

50 WIŚNIE od 1VII kg 3,50     

51 ZIEMNIAKI kg 270,00     

52 ZIEMNIAKI kg

RAZEM

podpis osoby upoważnionej

Lp.
Nazwa przedmiotu 

zamówienia

Jed-
nostka 
miary

Planowana 
ilość

Cena jed-
nostkowa  

netto (zł)        
     z dnia 

…………………

Wartość netto 
(zł) (kol. V x kol. 

VI)

Stawka 
VAT (%)

Wartość 
VAT (zł)

Cena 
jednostkowa 

brutto (zł) 
(kol. VI + kol. 

IX)

Wartość brutto 
(zł) (kol. V x kol. 

X)

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

2 370,00     

Cechy dyskwalifikujące wspólne dla warzyw i owoców: pozbawione oznak niewłaściwego przechowywania i transportu; mocne zniekształcenia, oznaki choroby, zaparzenie, zgnicie, 
obce zapachy, pozostałości środków ochrony roślin.



Załącznik nr 5 - Wykaz asortymentowo - cenowy dla części nr 5 PIECZYWO, ŚWIEŻE WYROBY PIEKARSKIE I CIASTKARSKIE
Lublin, dnia ..........................

1

Opis przedmiotu zamówienia

I II III IV V VI VII VIII IX X XI

1 BABKA PIASKOWA waga od 250 g do 300 g szt 20

2 BUŁECZKA MAŚLANA waga od 30 g do 50 g szt 63

3 BUŁKA KAJZERKA waga 50 g szt 60

4 BUŁKA TARTA waga od 400 g do 500 g kg 34

5 waga od 300 g do 350 g szt 12

6 waga od 300 g od 350 g szt 810

7 CEBULARZ waga od 80 g do 100 g szt 60

8 CHAŁKA o wadze od 300 g do 350 g szt 54

9 szt 81

10 waga od 400 g do 500 g szt 6

11 waga od 600 g do 650g szt 392

12 waga od 80 g do 100 g szt 60

13 waga od 80 g do 100 g szt 60

14 waga od 80 g do 100 g szt 60

15 GRES PĄCZKOWY kg 2,5

16 PĄCZEK waga od 80 g do 100 g szt 60

Lp.
Nazwa przedmiotu 

zamówienia

Jed-
nostka 
miary

Plano-
wana 
ilość

Cena jed-
nostkowa  

netto (zł)      
    z dnia 

………………

Wartość netto 
(zł) (kol. V x kol. 

VI)

Stawka 
VAT (%)

Wartość 
VAT (zł)

Cena 
jednostkowa 

brutto (zł) 
(kol. VI + kol. 

IX)

Wartość brutto 
(zł) (kol. V x kol. 

X)

BUŁKA 
WROCŁAWSKA

BUŁKA 
WROCŁAWSKA 

KROJONA

CHLEB RAZOWY 
KROJONY

waga od 400 g do 500 g, 50 % mąki z 
pełnego przemiału

CHLEB 
SŁONECZNIKOWY 

KROJONY
CHLEB ZWYKŁY 

KROJONY
DROŻDŻÓWKA Z 

JABŁKAMI
DROŻDŻÓWKA Z 

SEREM

GNIAZDKO 
LUKROWANE

wyrób drożdżowo-serowy



Załącznik nr 5 - Wykaz asortymentowo - cenowy dla części nr 5 PIECZYWO, ŚWIEŻE WYROBY PIEKARSKIE I CIASTKARSKIE
Lublin, dnia ..........................

2

Opis przedmiotu zamówienia

I II III IV V VI VII VIII IX X XI

17 PĄCZEK MINI waga od 60 g do 70 g szt 330

18 PLACEK DROŻDŻOWY waga od 400 g do 500 g szt 6

19 waga od 50 g do 80 g szt 60

20 ser twarogowy 100 %, ciasto kruche kg 9,5

21 SZARLOTKA jabłka prażone z cynamonem, ciasto kruche kg 9,5

22 na wagę kg 6

23 waga od 160 g do 200 g szt 16

RAZEM

podpis osoby upoważnionej

Lp.
Nazwa przedmiotu 

zamówienia

Jed-
nostka 
miary

Plano-
wana 
ilość

Cena jed-
nostkowa  

netto (zł)      
    z dnia 
……………

Wartość netto 
(zł) (kol. V x kol. 

VI)

Stawka 
VAT (%)

Wartość 
VAT (zł)

Cena 
jednostkowa 

brutto (zł) 
(kol. VI + kol. 

IX)

Wartość brutto 
(zł) (kol. V x kol. 

X)

PRECEL DROŻDŻOWY 
LUKROWANY

SERNIK 
ŚMIETANKOWY

ŚLIMACZKI 
DROŻDŻOWE, 
LUKROWANE

WAFLE TORTOWE, 
SUCHE

Cechy dyskwalifikujące wspólne dla pieczywa: pieczywo zdeformowane, zgniecione, uszkodzone mechanicznie; pieczywo zabrudzone, spalone; miękisz lepki niedopieczony z 
zakalcem, z obecnością grudek 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.



Załącznik nr 5 - Wykaz asortymentowo - cenowy dla części nr 6 PRODUKTY MROŻONE Lublin, dnia ..........................

1

Opis przedmiotu zamówienia

I II III IV V VI VII VIII IX X XI

1 BROKUŁ opakowanie o wadze 0,5 kg, produkt mrożony szt 21

2 szt 21

3 FILET RYBNY DORSZ kg 104

4 FILET RYBNY MINTAJ kg 18

5 kg 18

6 GROSZEK ZIELONY szt 27

7 JAGODY szt 3

8 KALAFIOR szt 30

9 MARCHEW szt 3

10 kg 6

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

12 TRUSKAWKI szt 3

13 WIŚNIE BEZ PESTEK opakowanie od 450 g do 500 g, mrożone szt 2

RAZEM

podpis osoby upoważnionej

Lp.
Nazwa przedmiotu 

zamówienia

Jed-
nost-

ka 
miary

Plano-
wana 
ilość

Cena jed-
nostkowa  

netto (zł)      
 z dnia 

………………

Wartość netto 
(zł) (kol. V x kol. 

VI)

Stawka 
VAT (%)

Wartość 
VAT (zł)

Cena 
jednostkowa 

brutto (zł) 
(kol. VI + kol. 

IX)

Wartość brutto 
(zł) (kol. V x kol. 

X)

FASOLA 
SZPARAGOWA

opakowanie o wadze od 450 g do 500 g, 
cięta, żółta, zielona, mrożona
filet bez skóry, mrożony, zawartość glazury 
nie więcej niż 5 %
filet bez skóry, mrożony, zawartość glazury 
nie więcej niż 5 %

FILET RYBNY 
MORSZCZUK

filet bez skóry, mrożony, zawartość glazury 
nie więcej niż 5 %
opakowanie o wadze od 450 g do 500 g, 
mrożony
opakowanie o wadze od 300 g do 500 g, 
mrożone

opakowanie o wadze od 450 g do 500 g, 
mrożony
opakowanie waga od 450 g do 500 g, 
pokrojona w kostkę, mrożona

MIESZANKA 
KOMPOTOWA

kompozycja różnych owoców przeznaczonych 
na kompot opakowanie 2,5 kg, mrożone

opakowanie o wadze od 450 g do 500 g, 
mrożone



Załącznik nr 5 - Wykaz asortymentowo - cenowy dla części nr 7 JAJA Lublin, dnia ..........................

1

Opis przedmiotu zamówienia

I II III IV V VI VII VIII IX X XI

1 Jajko kurze świeże szt 2400

RAZEM

podpis osoby upoważnionej

Lp.
Nazwa przedmiotu 

zamówienia

Jed-
nostka 
miary

Planowa-
na ilość

Cena jed-
nostkowa  

netto (zł)      
 z dnia 
…………

Wartość netto 
(zł) (kol. V x kol. 

VI)

Stawka 
VAT (%)

Wartość 
VAT (zł)

Cena 
jednostkowa 

brutto (zł) 
(kol. VI + kol. 

IX)

Wartość brutto 
(zł) (kol. V x kol. 

X)

waga 50 g, skorupka nieuszkodzona o 
czystym wyglądzie, okrągłym kształcie, 
swoistym zapachu. Termin przydatności 
do spożycia podany na specyfikacji 
dostawy, oznakowanie jaj (pieczęć).



Załącznik nr 5 - Wykaz asortymentowy dla części nr 8 RÓŻNE PRODUKTY SPOŻYWCZE Lublin, dnia ..........................

1

Opis przedmiotu zamówienia

I II III IV V VI VII VIII IX X XI

1 szt 4

2 opakowanie o wadze od 50 g do 66 g szt 24

3 szt 120

4 BATONIK MUESLI waga od 23,5 g do 35 g; ziarna zbóż 47% szt 60

5 BAZYLIA SUSZONA szt 3

6 opakowanie od 120 g do 140 g szt 19

7 szt 14

8 BUDYŃ  W PROSZKU szt 63

9 CHRZAN TARTY szt 1

10 kg 6

11 szt 18

Lp.
Nazwa przedmiotu 

zamówienia

Jed-
nostka 
miary

Plano-
wana 
ilość

Cena jed-
nostkowa  

netto (zł)      
                   

z dnia 
………….

Wartość netto 
(zł) (kol. V x kol. 

VI)

Stawka 
VAT (%)

Wartość 
VAT (zł)

Cena 
jednostkowa 

brutto (zł) 
(kol. VI + kol. 

IX)

Wartość brutto 
(zł) (kol. V x kol. 

X)

ANANAS 
KONSERWOWY

opakowanie: puszka o wadze od 560 g do 
650 g; ananas pokrojony w plastry

BARSZCZ BIAŁY W 
PROSZKU

BATONIK 
BISZKOPTOWY W 

MLECZNEJ 
CZEKOLADZIE

opakowanie 42 g; z pianką o smaku 
śmietankowym (46 %); oblane czekoladą 
mleczną (20 %)

opakowanie o wadze od 10 g do 20 g; 
otarta

BISZKOPTY 
PODŁUŻNE I 

OKRĄGŁE

BRZOSKWINIA W 
SYROPIE

opakowanie: puszka o wadze od 820 g do 
850 g; pokrojona w połówki, bez pestek

opakowanie o wadze od 35 g do 60 g, 
różne smaki; bez dodatku cukru

opakowanie: słoik o wadze od 200 g do 250 
g; chrzan utarty, cukier, sól, ocet 
spirytusowy

CIASTECZKA KRUCHE 
Z MARMOLADĄ

ciastka kruche, różne kształty z marmoladą 
na wagę

CIASTKA 
BISZKOPTOWE Z 

GALARETKĄ

opakowanie o wadze od 140 g do 147 g z 
galaretką owocową, oblane mleczną 
czekoladą; nie mniej niż 13 % zawartości 
kakao



Załącznik nr 5 - Wykaz asortymentowy dla części nr 8 RÓŻNE PRODUKTY SPOŻYWCZE Lublin, dnia ..........................

2

Opis przedmiotu zamówienia

I II III IV V VI VII VIII IX X XI

12 szt 120

13 kg 6

14 CUKIER KRYSZTAŁ opakowanie o wadze 1000 g kg 252

15 CUKIER PUDER opakowanie o wadze od 450 g do 500 g szt 3

16 CUKIER WANILINOWY opakowanie o wadze od 16 g do 32 g szt 9

17 kg 1,8

18 szt 60

19 szt 60

20 DROŻDŻE świeże, opakowanie 100 g kg 0,6

21 DŻEM szt 48

Lp.
Nazwa przedmiotu 

zamówienia

Jed-
nostka 
miary

Plano-
wana 
ilość

Cena jed-
nostkowa  

netto (zł)      
                   

z dnia 
……………

Wartość netto 
(zł) (kol. V x kol. 

VI)

Stawka 
VAT (%)

Wartość 
VAT (zł)

Cena 
jednostkowa 

brutto (zł) 
(kol. VI + kol. 

IX)

Wartość brutto 
(zł) (kol. V x kol. 

X)

CIASTKA 
BISZKOPTOWE Z 

NADZIENIEM

opakowanie o wadze od 30 g do 40 g, 
smaki nadzienia: czekoladowe, mleczne, 
truskawkowe; w kształcie misia

CIASTKA SERDUSZKA 
W CZEKOLADZIE

ciastka piernikowe z dodatkiem cynamonu 
oblane mleczną czekoladą; zawartość 
kakao nie mniej niż 12 %, na wagę

CUKIERKI 
CZEKOLADOWE

w mlecznej czekoladzie, masa kakaowa 
min 31 % owocowe, truflowe

CZEKOLADA 
MLECZNA

opakowanie 100 g; skład: czekolada 
mleczna nie mniej niż 50 %, czekolada 
mleczna: masa kakaowa minimum 31 %

CZEKOLADOWE 
JAJKO

czekoladowe jajko o wadze 20 g; czekolada 
mleczna 47%; zawartość kakao 15%

opakowanie: słoik o wadze od 280 g do 300 
g; smaki: truskawka, wiśnia, malina; 
niskosłodzony, pasteryzowny; sporządzony 
z minimum 40 g owoców na 100 g produktu



Załącznik nr 5 - Wykaz asortymentowy dla części nr 8 RÓŻNE PRODUKTY SPOŻYWCZE Lublin, dnia ..........................

3

Opis przedmiotu zamówienia

I II III IV V VI VII VIII IX X XI

22 DŻEM JAGODOWY szt 4

23 szt 60

24 GROCH opakowanie 500 g; łupany/połówki szt 12

25 szt 4

26 szt 34

27 HERBATNIKI szt 60

28 HERBATNIKI opakowanie od 16 g do 20 g szt 540

29 KAKAO szt 33

30 KASZA GRYCZANA opakowanie o wadze od 450 g do 500 g szt 4

31 KASZA JAGLANA opakowanie o wadze od 500 g do 1000 g kg 7

32 KASZA JĘCZMIENNA szt 30

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

Lp.
Nazwa przedmiotu 

zamówienia

Jed-
nostka 
miary

Plano-
wana 
ilość

Cena jed-
nostkowa  

netto (zł)      
                   

z dnia 
……………

Wartość netto 
(zł) (kol. V x kol. 

VI)

Stawka 
VAT (%)

Wartość 
VAT (zł)

Cena 
jednostkowa 

brutto (zł) 
(kol. VI + kol. 

IX)

Wartość brutto 
(zł) (kol. V x kol. 

X)

opakowanie: słoik o wadze od 280 g do 300 
g; niskosłodzony, pasteryzowny; 
sporządzony z minimum 40 g owoców na 
100 g produktu

GALARETKA 
OWOCOWA

opakowanie od 75 g do 79 g; smaki: 
truskawkowy, wiśniowy, malinowy, 
agrestowy, cytrynowy

GROSZEK 
KONSERWOWY

opakowanie 400 g, masa po odsączeniu 
zalewy 240 g

HERBATA LIŚCIASTA, 
CZARNA

opakowanie 100 g, kompozycja 
wysokiej jakości herbat

opakowanie od 55 g do 60 g; oblane 
mleczną czekoladą; minimum 30 % 
czekolady lub z dodatkiem mleka i miodu 
pszczelego nie mniej niż 1,1 %

opakowanie o wadze od 80 g do 100 g; o 
obniżonej zawartości tłuszczu nie większej 
niż 12 %

opakowanie o wadze od 450 g do 500 g; 
grubość ziarna - średnia



Załącznik nr 5 - Wykaz asortymentowy dla części nr 8 RÓŻNE PRODUKTY SPOŻYWCZE Lublin, dnia ..........................

4

Opis przedmiotu zamówienia

I II III IV V VI VII VIII IX X XI

34 KETCHUP ŁAGODNY szt 40

35 KISIEL W PROSZKU szt 203

36 szt 1

37 szt 132

38 szt 9

39 KRAKERSY krakersy lekko solone; opakowanie 180 g szt 9

40 szt 14

41 szt 13

42 LIŚĆ LAUROWY opakowanie o wadze od 4 g do 6 g szt 3

43 opakowanie o wadze od 6 g do 8 g; otarty szt 12

Lp.
Nazwa przedmiotu 

zamówienia

Jed-
nostka 
miary

Plano-
wana 
ilość

Cena jed-
nostkowa  

netto (zł)      
                   

z dnia 
……………

Wartość netto 
(zł) (kol. V x kol. 

VI)

Stawka 
VAT (%)

Wartość 
VAT (zł)

Cena 
jednostkowa 

brutto (zł) 
(kol. VI + kol. 

IX)

Wartość brutto 
(zł) (kol. V x kol. 

X)

opakowanie o wadze od 450 g do 500 g, 
bez konserwantów, pasteryzowany; skład: 
nie mniej niż 175 g pomidorów na 100 g 
ketchupu

opakowanie o wadze od 75 g do 77 g, 
smaki: cytrynowy, malinowy, truskawkowy, 
wiśniowy, bez dodatku cukru

KONCENTRAT 
BARSZCZU 

CZERWONEGO

opakowanie: butelka o pojemności od 300 
ml do 370 ml; zagęszczony sok z buraków 
ćwikłowych 100 %

KONCENTRAT 
POMIDOROWY

opakowanie: słoik o wadze od 190 g do 200 
g; skład nie mniej niż 30 % pomidorów w 
suchej masie bez skórek i nasion

KONFIUTURA 
OWOCOWA

opakowanie o wadze od 240 g do 250 g; 
skład: 70 g owoców na 100 g produktu 
pasteryzowana, smaki: truskawka, wiśnia

KREM 
CZEKOLADOWO- 

ORZECHOWY
opakowanie od 630 g do 650 g; zawartość 
orzechów laskowych nie mniej niż 13 %

KUKURYDZA 
KONSERWOWA

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

MAJERANEK 
SUSZONY



Załącznik nr 5 - Wykaz asortymentowy dla części nr 8 RÓŻNE PRODUKTY SPOŻYWCZE Lublin, dnia ..........................

5

Opis przedmiotu zamówienia

I II III IV V VI VII VIII IX X XI

44 MAJONEZ szt 54

45 MAKARON NITKA szt 6

46 MAKARON ŚWIDERKI szt 27

47 MAKARON WSTĄŻKA szt 27

48 MAKARON ZACIERKA opakowanie o wadze 250 g; 4 jajeczny szt 6

49 szt 12

50 MAKRELA WĘDZONA tusza o wadze od 150 g do 250 g kg 27

51 MĄKA PSZENNA kg 159

52 MĄKA ZIEMNIACZANA opakowanie o wadze od 500 g do 1000 g kg 13

53 MIÓD NATURALNY szt 25

54 MUSZTARDA szt 3

Lp.
Nazwa przedmiotu 

zamówienia

Jed-
nostka 
miary

Plano-
wana 
ilość

Cena jed-
nostkowa  

netto (zł)      
                   

z dnia 
……………

Wartość netto 
(zł) (kol. V x kol. 

VI)

Stawka 
VAT (%)

Wartość 
VAT (zł)

Cena 
jednostkowa 

brutto (zł) 
(kol. VI + kol. 

IX)

Wartość brutto 
(zł) (kol. V x kol. 

X)

opakowanie: słoik o wadze 225 g do 250 g; 
zawartość żółtek jaj nie mniejsza niż 6 %, 
olej roślinny, ocet, musztarda

opakowanie o wadze 250 g; 4 jajeczny 
krajanka

opakowanie o wadze od 450 g do 500 g 
(skład: mąka semolina 100 %, woda)

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

MAKRELA W 
PUSZCZE

opakowanie od 160 g do 200 g, skład: filet 
z makreli w oleju; zawartość makreli nie 
mniej niż 60 %

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

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

opakowanie: słoik o wadze od 175 g do 190 
g; bez dodatku konserwantów; rodzaje: 
sarepska, delikatesowa, stołowa
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Opis przedmiotu zamówienia

I II III IV V VI VII VIII IX X XI

55 OCET WINNY szt 1

56 szt 7

57 OLEJ RZEPAKOWY szt 66

58 OLIWA Z OLIWEK szt 1

59 OREGANO SUSZONE opakowanie o wadze od 8 g do 10 g, otarte szt 6

60 PALUSZKI szt 15

61 szt 3

62 opakowanie o wadze od 17 g do 20 g szt 21

63 szt 36

64 PŁATKI MUESLI szt 5

65 szt 3

Lp.
Nazwa przedmiotu 

zamówienia

Jed-
nostka 
miary

Plano-
wana 
ilość

Cena jed-
nostkowa  

netto (zł)      
                   

z dnia 
……………

Wartość netto 
(zł) (kol. V x kol. 

VI)

Stawka 
VAT (%)

Wartość 
VAT (zł)

Cena 
jednostkowa 

brutto (zł) 
(kol. VI + kol. 

IX)

Wartość brutto 
(zł) (kol. V x kol. 

X)

z jabłek lub winogron, pojemność  od 250 
ml do 300 ml

OGÓRKI 
KONSERWOWE

opakowanie o pojemności od 900 ml do 
1000 ml; pasteryzowane

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

extra virgin, z pierwszego tłoczenia, 
pojemność 0,75 l do 1 l

opakowanie o wadze od 200 g do 300 g, 
lekko solone

PAPRYKA 
KONSERWOWA

opakowanie o pojemności od 650 ml do 
720 ml; pokrojona w ćwiartki, bez gniazd 
nasiennych

PIEPRZ CZARNY 
MIELONY
PŁATKI 

KUKURYDZIANE
opakowanie o wadze od 225 g do 250 g; 
grys kukurydziany nie mniej niż 98,2 %

suszone owoce min 20 % ziarna zbóż około 
66 %, waga od 300 g do 350 g

PŁATKI ZBOŻOWE W 
KSZTAŁCIE 

KULECZEK Z 
CZEKOLADĄ

opakowanie o wadze od 200 g do 300 g; 
zawartość mąki pszennej, pełnoziarnistej 
nie mniej niż 44 %; kakao nie mniej niż 6 %
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Opis przedmiotu zamówienia

I II III IV V VI VII VIII IX X XI

66 szt 3

67 POWIDŁA ŚLIWKOWE szt 12

68 PRECELKI waga od 125 g do 130 g szt 24

69 opakowanie o wadze od 15 g do 32 g szt 3

70 szt 6

71 szt 5

72 szt 10

73 szt 42

74 opakowanie o wadze od 500 g do 1000 g kg 48

Lp.
Nazwa przedmiotu 

zamówienia

Jed-
nostka 
miary

Plano-
wana 
ilość

Cena jed-
nostkowa  

netto (zł)      
                   

z dnia 
……………

Wartość netto 
(zł) (kol. V x kol. 

VI)

Stawka 
VAT (%)

Wartość 
VAT (zł)

Cena 
jednostkowa 

brutto (zł) 
(kol. VI + kol. 

IX)

Wartość brutto 
(zł) (kol. V x kol. 

X)

PŁATKI ZBOŻOWE Z 
CYNAMONEM

opakowanie o wadze od 200 g do 250 g; 
zawartość mąki pszennej, pełnoziarnistej 
nie mniej niż 31 %, mąka ryżowa

opakowanie o wadze od 250 g do 300 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

PRZECIER 
POMIDOROWY

Skład: pomidory (99,5 %), sól; opakowanie 
o wadze 500 g

PRZYPRAWA DO 
KURCZAKA

opakowanie o wadze  od 25 g do 30 g; 
kompozycja przypraw

PRZYPRAWA W 
PŁYNIE

opakowanie: butelka o pojemności od 960 
ml; zastosowanie do zup, sosów, potraw 
mięsnych

PRZYPRAWA W 
PROSZKU

opakowanie o wadze od 125 g do 200 g; 
zastosowanie do zup, sosów, potraw 
mięsnych, warzywnych; zawartość warzyw 
suszonych nie mniej niż 15,5 %

RYŻ BIAŁY 
DŁUGOZUARNISTY
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Opis przedmiotu zamówienia

I II III IV V VI VII VIII IX X XI

75 SOK OWOCOWY szt 408

76 SOS SPAGHETTI szt 6

77 SÓL kg 66

78 SYROP OWOCOWY szt 240

79 WAFELEK szt 240

80 szt 120

Lp.
Nazwa przedmiotu 

zamówienia

Jed-
nostka 
miary

Plano-
wana 
ilość

Cena jed-
nostkowa  

netto (zł)      
                   

z dnia 
……………

Wartość netto 
(zł) (kol. V x kol. 

VI)

Stawka 
VAT (%)

Wartość 
VAT (zł)

Cena 
jednostkowa 

brutto (zł) 
(kol. VI + kol. 

IX)

Wartość brutto 
(zł) (kol. V x kol. 

X)

opakowanie kartonik ze słomką o wadze od 
   200 ml do 250 ml; smaki: jabłkowy; 
pomarańczowy; zawartość soków 
owocowych: 100 % z soku zagęszczonego; 
bez dodatku cukru z naturalnie tylko 
występującymi cukrami; bez sztucznych 
aromatów i barwników; nie konserwowany 
chemicznie

opakowanie od 350 g do 500 g Skład: 
koncentrat pomidorowy, cebula, cukier, 
koncentrat soku jabłkowego, olej roślinny, 
sól, marchew, przyprawy, ekstrakt 
warzywny

opakowanie o wadze 1000 g, biała, 
spożywcza, drobna

opakowanie o pojemności od 420 ml do 
435 ml; smaki: malinowy, malinowy z lipą, 
żurawinowy, o smaku coli, porzeczkowy, 
owoce leśne, wiśniowy, truskawkowy; 
sporządzony z  koncentratu owocowego 
oraz z zagęszczonych soków owocowych; 
syrop bez konserwantów; pasteryzowany

opakowanie o wadze od 25 g do 30 g, 
skład: nadzienie mleczne nie mniej niż 30 
%, nadzienie nugatowe nie mniej niż 29 %, 
orzechy laskowe nie mniej niż 8 %

WAFELEK KRUCHY 
PRZEKŁADANY 

KREMEM MLECZNYM

krem mleczny nie mniej niż 72 %, polewa 
kakaowa na brzegach wafelka nie mniej niż 
7,5 % o wadze 50 g
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Opis przedmiotu zamówienia

I II III IV V VI VII VIII IX X XI

81 szt 120

82 o wadze 20 g  zawartość kakao 13 % szt 60

83 butelka od 1,5 l do 5 l l 3

84 ZIELE ANGIELSKIE opakowanie o wadze od 8 g do 15 g szt 3

85 szt 2

RAZEM

podpis osoby upoważnionej

Lp.
Nazwa przedmiotu 

zamówienia

Jed-
nostka 
miary

Plano-
wana 
ilość

Cena jed-
nostkowa  

netto (zł)      
                   

z dnia 
……………

Wartość netto 
(zł) (kol. V x kol. 

VI)

Stawka 
VAT (%)

Wartość 
VAT (zł)

Cena 
jednostkowa 

brutto (zł) 
(kol. VI + kol. 

IX)

Wartość brutto 
(zł) (kol. V x kol. 

X)

WAFELEK OBLANY 
MLECZNĄ 

CZEKOLADĄ
o wadze 35 g, wafelek przekładany masą 
śmietankową w polewie czekoladowej

WAFELEK OBLANY 
MLECZNĄ 

CZEKOLADĄ
WODA MINERALNA 

NIEGAZOWANA

ŻELATYNA 
SPOŻYWCZA ZWYKŁA 

WIEPRZOWA
przeznaczona do deserów, waga od 20 g 
do 30 g
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