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Załącznik nr 1 do zaproszenia 

FORMULARZ OFERTOWY 

Zamawiający 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci  

i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej im. Jana Pawła 

II, z siedzibą w Lublinie przy ul. Hanki Ordonówny 4 

Przedmiot zamówienia 

Dostawa ryb, przetworów rybnych i mrożonek do 

prowadzenia zajęć „Pracownik gastronomii z modułem 

zdobienia stołów i obsługą kasy fiskalnej” w celu realizacji 

projektu „Lublin stawia na zawodowców” w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Lubelskiego na lata 2014 – 2020. 

Nazwa i adres wykonawcy  

Adres mailowy wykonawcy  

Nr telefonu  

Nr faxu  

Cena brutto za dostawę ryb, 

przetworów rybnych i 

mrożonek (cyfrowo) 

 

 



 
 

Strona 2 z 4 
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

Wykaz cen jednostkowych 

składających się na cenę brutto ryb, przetworów rybnych i mrożonek 

Lp. Nazwa artykułu 
Jednostka 

miary 
Ilość 

Zakres 
gramatury 

dopuszczalny 
przez 

zamawiającego 

Gramatura 
proponowana 
przez Oferenta 
/ Wykonawcę 

Cena 
jednostkowa 

netto  
w złotych 

Wartość netto  
w złotych 

Stawka  
podatku VAT 

w % 

Kwota 
podatku VAT 

w złotych 

Wartość brutto  
w złotych 

1. 

Sola (limanda), 
filet mrożony, niepanierowany, 
bez skóry, glazura nie więcej 
niż 10%, waga jednego fileta 
nie mniej niż 300g 

kg 4 300g - 500g     

    

  

2. 

Dorsz bałtycki,  
filet mrożony, niepanierowany, 
bez skóry, glazura nie więcej 
niż 10%, waga jednego fileta 
nie mniej niż 200g 

kg 4 200g - 500g           

3. 
Pstrąg patroszony świeży, 
waga jednej tuszki nie mniej 
niż 300g 

kg 6 300g - 500g           

4. 

Morszczuk argentyński,  
filet mrożony, bez skóry, 
glazura nie więcej niż 10%, 
waga jednego fileta nie mniej 
niż 200g 

kg 6 200g - 1000g           

5. 

Mintaj,  
filet mrożony, bez 
skóry,glazura nie więcej niż 
10%, waga jednego fileta nie 
mniej niż 300g 

kg 4 300g - 1000g           
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Lp. Nazwa artykułu 
Jednostka 

miary 
Ilość 

Zakres 
gramatury 

dopuszczalny 
przez 

zamawiającego 

Gramatura 
proponowana 
przez Oferenta 
/ Wykonawcę 

Cena 
jednostkowa 

netto  
w złotych 

Wartość netto  
w złotych 

Stawka  
podatku VAT 

w % 

Kwota 
podatku VAT 

w złotych 

Wartość brutto  
w złotych 

6. 

Łosoś,  
filet mrożony, glazura nie 
więcej niż 10%, waga jednego 
fileta nie mniej niż 200g 

kg 4 200g - 500g           

7. 
Makrela wędzona metodą na 
ciepło, waga jednej tuszki nie 
mniej niż 300g 

kg 4 300g - 500g           

8. 
Tuńczyk, kawałki w sosie 
własnym, waga 170g-200g, 
masa po odcieku 120g-140g 

szt. 12 170g - 200g           

9. 
Łosoś wędzony, w plastrach, 
opakowanie o wadze nie 
mniejszej niż 200g 

szt. 6 200 g - 300 g           

10. 

Krewetki mrożone koktajlowe, 
glazura nie więcej niż 10%, 
opakowanie o wadze nie 
mniejszej niż 0,5kg 

kg 2 1 kg           

11. 
Filety śledziowe a la matias, 
opakowanie wiaderko 

kg 20 800g-1000g           

12. 
Szpinak mrożony, liście,  
opakowanie kartonowe lub 
folia 

kg 4 450g           

13. 
Truskawki mrożone,  
opakowanie folia 

kg 6 400g-500g           
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Lp. Nazwa artykułu 
Jednostka 

miary 
Ilość 

Zakres 
gramatury 

dopuszczalny 
przez 

zamawiającego 

Gramatura 
proponowana 
przez Oferenta 
/ Wykonawcę 

Cena 
jednostkowa 

netto  
w złotych 

Wartość netto  
w złotych 

Stawka  
podatku VAT 

w % 

Kwota 
podatku VAT 

w złotych 

Wartość brutto  
w złotych 

14. 
Grzyby leśne mrożone leśne,  
opakowanie folia 

kg 2 250g - 300g           

15. 
Maliny mrożone,  
opakowanie folia 

kg 6 280g-300g           

16. 
Lody śmietankowe, 
opakowanie kubek 500ml  

szt. 8 500ml           

17. 
Lody czekoladowe, 
opakowanie kubek 500ml 

szt. 8 500ml           

18. 
Lody orzechowe, opakowanie 
kubek 500ml 

szt. 8 500ml           

19. 
Lody waniliowe, opakowanie 
kubek 500ml 

szt. 8 500ml           

RAZEM  X   

Słownie wartość oferty netto w złotych   

Słownie wartość oferty brutto w złotych   
 

 
 

 

  ............................................................................  
podpis osoby/osób upoważnionych 

do występowania w imieniu wykonawcy 


