
Załącznik nr 8 do SIWZ Formularz ofert cenowych - Zadanie nr 8 Dostawa różnych artykułów spożywczych

Lp. Opis przedmiotu zamówienia

I II III IV V VI VII VIII IX X XI

1 BARSZCZ BIAŁY szt 120

2 BAZYLIA SUSZONA szt 5

3 szt 60

4 szt 140

5 szt 160

6 CHRZAN TARTY szt 10

7 CUKIER KRYSZTAŁ opakowanie o wadze 1 kg szt 650

8 CUKIER PUDER opakowanie o wadze 500 g szt 10

9 opakowanie o wadze od 16 g do 32 g szt 60

10 CYNAMON 0pakowanie o wadze 15g szt 5

Nazwa przedmiotu 
zamówienia

Jednostka 
miary

Planowana 
ilość

Cena 
jednostkowa  

netto (zł) 

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 66 g, bez 
konserwantów, glutaminianu sodu, 
barwników
 opakowanie o wadze od 10 g do 20 
g; otarta

BRZOSKWINIA W 
SYROPIE

 opakowanie puszka o wadze od 
800g do 1000g; pokrojona                w 
połówki, bez pestek

BUDYŃ  W 
PROSZKU

 owocowy  z cukrem opakowanie 
60g, bez sztucznych barwników

BUDYŃ  W 
PROSZKU

 czekoladowy z cukrem opakowanie 
63g, bez sztucznych barwników

opakowanie: słoik o wadze od 180 g 
do 300 g; bez dodatku octu

CUKIER 
WANILINOWY



11 szt 300

12  opakowanie o wadze od 10g do 20g szt 5

13 opakowanie 100g szt 20

14 DŻEM szt 120

15 szt 300

16 GROCH opakowanie 500 g; łupany/połówki szt 40

17 opakowanie 400 g szt 30

18 szt 5

19 szt 5

CZEKOLADA 
MLECZNA  

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

CZOSNEK 
GRANULOWANY

DROŻDŻE 
PIEKARSKIE

opakowanie: słoik o wadze 280 g; 
smaki: brzoskwinia, ananas, 
truskawka, wiśnia, malina, czarna 
porzeczka; niskosłodzony, 
pasteryzowny; sporządzony z 
minimum 30 g owoców na 100 g 
produktu, zawartość cukru 36 g na 
100 g produktu

GALARETKA 
OWOCOWA

opakowanie o wadze od 1000 g do 
1200 g; wydajność nie mniej niż 70 
porcji; różne smaki: truskawkowy, 
wiśniowy, malinowy, ananasowy, 
agrestowy, cytrynowy

GROSZEK 
KONSERWOWY

HERBATA CZARNA 
EKSPRESOWA

opakowanie 100 torebek/kartonik; 
kompozycja wysokiej jakości herbat

HERBATA CZARNA 
EKSPRESOWA

opakowanie 50 torebek/kartonik; 
kompozycja wysokiej jakości herbat



20 szt 50

21 szt 25

22 szt 25

23 szt 150

24 KAKAO szt 30

25 KASZA GRYCZANA opakowanie o wadze 1000 g kg 70

26 kg 160

27 KASZA MANNA opakowanie o wadze 1000 g kg 10

28 KAWA ZBOŻOWA szt 20

29 szt 100

30 KISIEL OWOCOWY szt 650

31 szt 2

32 szt 200

33 KOPER SUSZONY opakowanie o wadze 400g szt 3

HERBATA 
GRANULOWANA

kompozycja wysokiej jakości 
czarnych herbat, uprawianych na 
plantacjach w Indiach                            
   i Afryce , kartonik 100g, herbata 
czarna liściasta

HERBATNIKI  
DOMOWE

opakowanie o wadze od 2,5kg do 
3kg

HERBATNIKI Z 
CUKREM

opakowanie o wadze od 2,5 kg do 3 
kg

JAJKO Z 
NIESPODZIANKĄ

opakowanie 20g, czekolada mleczna 
47%, sucha masa mleczna 32%, 
kakao 15%

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

KASZA 
JĘCZMIENNA 

opakowanie o wadze 1000 g; 
grubość ziarna - średnia

opakowanie o wadze od 150 g do 
200 g

KETCHUP 
ŁAGODNY

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

w proszku z cukrem, opakowanie o 
wadze 77g; smaki: cytrynowy, 
malinowy, żurawinowy, poziomkowy

KONCENTRAT 
BARSZCZU 

CZERWONEGO

opakowanie; butelka o pojemności 
od 300 ml do 400 ml; zawartość 
buraka min. 59,3%

KONCENTRAT 
POMIDOROWY

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



34 szt 10

35 opakowanie o wadze od 10 do 20 g szt 30

36 LIŚĆ LAUROWY opakowanie o wadze od 8 g do 15 g szt 20

37 szt 20

38 MAJONEZ szt 20

39 kg 20

40 kg 15

41 kg 10

42 MAKARON NITKA szt 25

43 MAKARON PIÓRKA kg 25

44 kg 25

45 kg 40

46 kg 15

KUKURYDZA 
KONSERWOWA

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

KWASEK 
CYTRYNOWY

MAJERANEK 
SUSZONY

opakowanie o wadze od 10 g do 20 
g; otarty
opakowanie: słoik o wadze 400 g; 
zawartość żółtek jaj nie mniejsza niż 
6 %

MAKARON 
KOLANKA

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

MAKARON 
ŁAZANKI

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

MAKARON 
MUSZELKA

opakowanie o wadze 500 g (skład: 
mąka semolina, przenica durum 
100%, woda)
cięta, opakowanie 500g (sklad: mąka 
semolina 100%, przenica durum, 
woda)

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

MAKARON 
SPAGHETTI

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

MAKARON 
ŚWIDERKI

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

MAKARON 
WSTĄŻKA

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



47 szt 80

48 MĄKA PSZENNA kg 500

49 opakowanie o wadze 500 g kg 30

50 MIÓD NATURALNY kg 70

51 MKARON ZACIERKA kg 20

52 MUSZTARDA kg 10

53 NATKA SUSZONA opakowanie o wadze 400g szt 3

54 OLEJ RZEPAKOWY szt 160

55 OLIWA Z OLIWEK szt 5

56 szt 5

57 szt 5

58 opakowanie o wadze od 15 g do 30 g szt 25

59 opakowanie o wadze od 10 g 20 g szt 15

60 szt 30

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

MĄKA 
ZIEMNIACZANA

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

opakowanie o wadze 250g  (skład: 
mąka semolina, świeże jaja, 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% 
extra virgin, z pierwszego tłoczenia, 
pojemność 1 l

OREGANO 
SUSZONE

opakowanie o wadze od 10 g do 20 
g, otarte

PAPRYKA MIELONA 
 

opakowanie o wadze od 10 g do 20 
g; słodka lub ostra

PIEPRZ CZARNY 
MIELONY

PIEPRZ ZIOŁOWY 
MIELONY

PŁATKI 
KUKURYDZIANE

opakowanie o wadze od 500 g do 
600 g; zawartość mąki kukurydzianej 
nie mniej niż      95 %



61 szt 10

62 szt 15

63 szt 15

64 szt 10

65 szt 10

66 szt 15

67 opakowanie o wadze od 15 g do 32 g szt 10

68 opakowanie o wadze 30g szt 5

69 szt 20

70 szt 10

71 RODZYNKI opakowanie od 100 g do 200 g szt 15

PŁATKI ZBOŻOWE 
W KSZTAŁCIE 
CIASTECZEK Z 
CZEKOLADĄ

opakowanie o wadze od 200 g do 
300 g; zawartość mąki pszennej 
pełnoziarnistej nie mniej niż 30%; 
mąka kukurydziana, mąka pszenna

PŁATKI ZBOŻOWE 
W KSZTAŁCIE 
KULECZEK Z 
CZEKOLADĄ

opakownie o wadze od 200 g 300 g; 
zawartość mąki pszennej 
pełnoziarnistej nie mniej niż 44%; 
kakao nie mniej niż 6%

PŁATKI ZBOŻOWE 
W KSZTAŁCIE 

MUSZELEK

opakowanie o wadze od 200 g do 
250 g; zawartość mąki pszennej 
pełnoziarnistej nie mnie jniż 30 %; 
kakao nie mniej niż 7,5%

PŁATKI ZBOŻOWE Z 
CYNAMONEM

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

POMIDORY W 
PUSZCZE

opakowanie o wadze od 400 g do 
500 g;  pomidory bez skórek, 
pokrojone w kostkę; zawartość 
pomidorów nie mniej niż  62 %

POWIDŁA 
ŚLIWKOWE

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

PRZYPRAWA DO 
KURCZAKA

PRZYPRAWA DO 
ZUPY

szklana butelka o pojemnosci 960 ml 
(Maggi) zastosowanie do zup, 
sosow, potraw mięsnych

PRZYPRAWA W 
PROSZKU

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



72 szt 2

73 szt 5

74 opakowanie o wadze 1000 g szt 80

75 opakowanie o wadze 5 kg/folia kg 25

76 opakowanie od 80g do 100g szt 5

77 szt 900

78 SOK OWOCOWY szt 600

ROSÓŁ 
JARZYNOWY W 

PROSZKU

opakowanie o wadze od 700 g do 
1000 g; wydajność nie mniej niż 50 l; 
20 g proszku na 1l rosołu, bez 
dodatku konserwantów, sztucznych 
barwników

ROSÓŁ Z KURY W 
KOSTKACH

opakowanie o wadze 700 g; 
wydajność nie mniej niż 35 l; 2 
kostki na 1l rosołu, bez dodatku 
konserwantów i sztucznych 
barwników

RYŻ BIAŁY 
PARABOLICZNY

RYŻ BIAŁY 
PARABOLICZNY

SODA 
OCZYSZCZANA

SOK OWOCOWO-
WARZYWNY

opakowanie - karton                              
      o pojemności 1l; różne smaki; 
sporządzony z zagęszczonych soków 
i przecierów w różnych proporcjach 
z jabłek, marchwi, bananów, 
brzoskwiń, truskawek; 
pasteryzowany; bez dodatku 
cukrów, zawierający tylko naturalnie 
występujące cukry; bez sztucznych 
barwników i aromatów, nie 
konserwowany chemicznie

opakowanie o wadze od 200 ml do 
250 ml; 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



79 SOS SAŁATKOWY szt 2

80 SÓL kg 100

81 SÓL CZOSNKOWA opakowanie o wadze od 10g do 20 g szt 5

82 SYROP OWOCOWY szt 24

83 szt 10

84 opakowanie o wadze 54g szt 100

85 szt 45

86 kg 15

87 ZIELE ANGIELSKIE opakowanie o wadze od 8 g do 15 g szt 20

88 opakowanie od 10 g do 20 g; otarte szt 5

opakowanie o wadze od 800 g do 
900 g; o smakach: koperkowym, 
ogrodowym, greckim; wydajność nie 
mniej niż 5l 

opakowanie o wadze 1000 g, biała, 
spożywcza, drobna

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

SZCZAW 
KONSERWOWY

opakowanie o wadze od 300 g do 
400 g

BITA ŚMIETANA W 
PROSZKU 

TUŃCZYK W SOSIE 
WŁASNYM

duże kawałki, opakowanie                    
                                                                    
                                                                    
                                                                    
                                                         o 
wadze 185g

WAFELKI 
WANILIOWE MINI

opakowanie o wadze od 1600g do 
3000g

ZIOŁA 
PROWANSALSKIE 

SUSZONE



89 ŻUREK W PROSZKU szt 120

RAZEM

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

opakowanie o wadze 51 g, bez 
konserwantów, glutaminianu sodu, 
barwników
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