
Lp.

NAZWA 

PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Jedn. 

miary

Planowan

a ilość

Cena 

jednostkowa  

netto (zł) 

WARTOŚĆ 

NETTO (zł)  

(kolumna 5 x 

kolumna 6)

STAWKA 

VAT

WARTOŚĆ VAT 

(zł)

WARTOŚĆ 

BRUTTO (zł)

-1- -2- -3- -4- -5- -6- -7- -8- -9- -10

1

Ananas opakowanie 560 g; plastry ananasa w puszce; 

masa netto po odsaczeniu zalewy 340 g

szt 100

2
Barszcz biały opakowanie o wadze 3 kg, wydajność 51 l szt 15

3 Barszcz biały opakowanie 66 g szt 200

4 Barszcz czerwony opakowanie 66 g szt 200

5

Baton opakowanie 21,5 g skład;cukier, syrop 

glukozowy, odtłuszczone mleko w proszku, 

tłuszcz kakaowy, tłuszcvz roślinny, miazga 

kakaowa, tłuszcz mleczny,laktoza, serwatka w 

proszku, jęczmieny ekstrakt słodowy,sól, 

emulgator (lecytyna sojowa), białko 

jaja,zhydrolizowane bialko mleka, aromat,( 

śladowe ilości; orzeszek ziemny, orzech 

laskowy, migdał, sezam)

szt 2800

6

Baton opakowanie 57 g, Baton z nugatowym 

nadzieniem z orzeszkami ziemnymi oblany 

karmelem i mleczna czekoladą.

szt 2800

7

Baton opakowanie 53 g, Nugatowe nadzienie oblane 

karmelem i mleczną czekoladą

szt 2800

8

Baton Nadziewany wafel z karmelem i chrupiącymi 

płatkami ryżowymi w polewie kakaowej

szt 2800

9 Bazylia suszona opakowanie 10g szt 150

10
Brzoskwinia konserwowa-masa netto po odsaczeniu zalewy 

480 g

szt 80

Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz ofert cenowych -zadanie nr 1 Dostawa różnych artykułów spożywczych 



11
Budyń czekoladowy opakowanie 40 - 60 g szt 100

12
Budyń o smaku 

krówki

opakowanie 40 -60 g szt 100

13
Budyń śmietankowy opakowanie 40 - 60 g szt 100

14
Budyń waniliowy opakowanie 40 -60 g szt 100

15 Bułka tarta opakowanie 400 - 600 g szt 500

16
Chrzan tarty opakowanie 300 g /słoik szt 150

18
Chrzan tarty opakowanie 250 g / słoik szt 150

19
Ciastka ciastka kruche z masą toffi z orzechami kg 60

20
Ciastka ciastka kruche z nadzieniem owocowym kg 60

21
Ciastka ciastka kruche o smaku cytrynowym kg 60

22 Cukier kryształ opakowanie 1 kg szt 2000

23 Cukier puder opakowanie 0,5 kg/folia szt 250

24 Cukier waniliowy opakowanie od 15 do 45 g szt 100

25 Cukierki śliwka w czekoladzie kg 60

26
Cukierki czekoladkaz nadzieniem truskawkowym i 

śmietankowym

kg 60

27
Cukierki czekoladka z orzechami arachidowymi w kremie kg 60

28

Czekolada 4 batoniki z mlecznej czekolady pojedynczo 

pakowane z nadzieniem mlecznym.

szt 1000

29
Czekolada o smaku truskawkowym,mlecznym, 

adwokatowym, z orzechami, wiśniowym, 

szt 2800

30
Czosnek 

granulowany 

opakowanie 20 g szt 200



31

Dżem ananasowy opakowanie 280 g/słoik; niskosłodzony, 

pasteryzowny; skład: ananasy, woda, cukier, 

syrop glukozowo-fruktozowy, substancja 

żelująca pektyna, substancja zagęszczająca: 

guma guar, regulator kwasowości: kwas 

cytrynowy, witamina C-przeciwutleniacz, 

sporządzony z 44 g owoców na 100 g produktu

szt 100

32

Dżem 

brzoskwiniowy

opakowanie 280 g/słoik; niskosłodzony, 

pasteryzowny; skład: brzoskwinie, woda, cukier, 

syrop glukozowo-fruktozowy, substancja 

żelująca pektyna, substancja zagęszczająca: 

guma guar, regulator kwasowości: kwas 

cytrynowy, witamina C-przeciwutleniacz, 

sporządzony z 44 g owoców na 100 g produktu

szt 100

33

Dżem malinowy opakowanie 280 g/słoik; niskosłodzony, 

pasteryzowny; skład: maliny, woda, cukier, 

syrop glukozowo-fruktozowy, substancja 

żelująca pektyna, substancja zagęszczająca: 

guma guar, regulator kwasowości: kwas 

cytrynowy, witamina C-przeciwutleniacz, 

sporządzony z 44 g owoców na 100 g produktu

szt 100

34

Dżem morelowy opakowanie 280 g/słoik; niskosłodzony, 

pasteryzowny; skład: morele, woda, cukier, 

syrop glukozowo-fruktozowy, substancja 

żelująca pektyna, substancja zagęszczająca: 

guma guar, regulator kwasowości: kwas 

cytrynowy, witamina C-przeciwutleniacz, 

sporządzony z 44 g owoców na 100 g produktu

szt 100



35

Dżem z czarnych 

porzeczek

opakowanie 280 g/słoik; niskosłodzony, 

pasteryzowny; skład: czarne porzeczki, woda, 

cukier, syrop glukozowo-fruktozowy, substancja 

żelująca pektyna, substancja zagęszczająca: 

guma guar, regulator kwasowości: kwas 

cytrynowy, witamina C-przeciwutleniacz, 

sporządzony z 30 g owoców na 100 g produktu; 

łączna zawartośc cukru 36 g na  100 g produktu

szt 100

36

Dżem z truskawek opakowanie 280 g/słoik; niskosłodzony, 

pasteryzowny; skład: truskawki, woda, cukier, 

syrop glukozowo-fruktozowy, substancja 

żelująca pektyna, substancja zagęszczająca: 

guma guar, regulator kwasowości: kwas 

cytrynowy, witamina C-przeciwutleniacz, 

sporządzony z 30 g owoców na 100 g produktu; 

łączna zawartośc cukru 40 g na  100 g produktu

szt 100

37

Dżem z wiśni opakowanie 280 g/słoik; niskosłodzony, 

pasteryzowny; skład: wiśnie, woda, cukier, 

syrop glukozowo-fruktozowy, substancja 

żelująca pektyna, substancja zagęszczająca: 

guma guar, regulator kwasowości: kwas 

cytrynowy, witamina C-przeciwutleniacz, 

sporządzony z 40 g owoców na 100 g produktu

szt 100

38

Fasola czerwona 

konserwowa

 opakowanie 400 g, skład: fasola czerwona 

ziarno, woda, sól, masa produktu po odsaczeniu 

200 g

szt 100

39
Fasola Jaś opakowanie 500 g  szt 600

40

Galaretka o smaku  

wisniowym

opakowanie 75g szt 200

41

Galaretka o smaku 

agrestowym

opakowanie 75g szt 200



42

Galaretka o smaku 

ananasowym

opakowanie o wadze 1,19 kg/kartonik; 

wydajność 70 porcji

szt 25

43

Galaretka o smaku 

ananasowyn

opakowanie 75g szt 200

44

Galaretka o smaku 

brzoskwiniowym

opakowanie 75g szt 200

45

Galaretka o smaku 

cytrynowym

opakowanie o wadze 1,19 kg/kartonik; 

wydajność 70 porcji

szt 25

46

Galaretka o smaku 

jabłkowym

opakowanie 75g szt 200

47

Galaretka o smaku 

kiwi

opakowanie 75g szt 200

48

Galaretka o smaku 

pomarańczowym

opakowanie o wadze 1,19 kg/kartonik; 

wydajność 70 porcji

szt 25

49

Galaretka o smaku 

pomarańczowym

opakowanie 75g szt 200

50

Galaretka o smaku 

truskawkowym

opakowanie 1,19 kg/kartonik; wydajność 70 

porcji

szt 25

51

Galaretka o smaku 

truskawkowym

opakowanie 75g szt 200

52

Galaretka o smaku 

wiśniowym

opakowanie o wadze 1,19 kg/kartonik; 

wydajność 70 porcji

szt 25

53

Galaretka osmaku 

cytrynowym

opakowanie 75g szt 200



54

Gałka muszkatołowa 

mielona 

opakowanie 15 g szt 100

55

Groch opakowanie 500 g; łupany/połówki szt 500

56

Groszek 

konserwowy 

opakowanie 400 g skład: groszek, woda, sól, 

cukier, masa produktu po odsączeniu 240 g

szt 400

57
Herbata czarna  

ekspresowa

opakowanie 100 torebek/kartonik; kompozycja 

wysokiej jakości herbat

szt 100

58 Herbata miętowa opakowanie 25 kopert/kartonik szt 100

59
Jabłka prażone opakowanie 0,9 kg/słoik szt 250

60
Kasza gryczna w 

torebkach

opakowanie 400 g, 4 x 100g torebka szt 300

61 Kasza jeczmienna opakowanie 0,5 kg szt 100

62
Kasza jęczmienna w 

torebkach 

opakowanie 400g, 4 x 100 g torebka szt 300

63
Kasza kuskus opakowanie 300 g szt 300

64

Ketchup łagodny opakowanie 480 g, bez konserwantów, 

pasteryzowany; skład: pomidory (183 g na 100 g 

ketchupu), cukier, ocet, sól, skrobia 

modyfikowana, aromaty naturalne, przyprawy

szt 150

65

Ketchup łagodny opakowanie 860 g, bez konserwantów, 

pasteryzowany; skład: pomidory (183 g na 100 g 

ketchupu), cukier, ocet, sól, skrobia 

modyfikowana, aromaty naturalne, przyprawy

szt 150



66

Ketchup pikantnny opakowanie 480 g, bez konserwantów, 

pasteryzowany; skład: pomidory (183 g na 100 g 

ketchupu), cukier, ocet, sól, skrobia 

modyfikowana, aromaty naturalne, przyprawy

szt 150

67

Ketchup pikantnny opakowanie 860 g, bez konserwantów, 

pasteryzowany; skład: pomidory (183 g na 100 g 

ketchupu), cukier, ocet, sól, skrobia 

modyfikowana, aromaty naturalne, przyprawy

szt 150

68
Kisiel cytrynowy opakowanie 77 g szt 200

69
Kisiel malinowy opakowanie 77 g szt 200

70
Kisiel 

pomarańczowy

opakowanie 77 g szt 200

71
Kisiel truskawkowy opakowanie 77 g szt 200

72 Kisiel wiśniowy opakowanie 77 g szt 200

73
Kisiel żurawinowy opakowanie 77 g szt 200

74

Koktajl tropikalny tropikalny koktail owocowy w lekkim syropie, 

opakowanie 425g

szt 150

75

Koncentrat barszczu 

czerwonego 

opakowanie 300 ml szt 50

76
Koncentrat 

pomidorowy 

opakowanie 200 g szt 500

77
Koncentrat 

pomidorowy 

opakowanie 1 kg szt 100

78
Koncentrat 

pomidorowy 

opakowanie 0,8 kg szt 100



79

Kukurydza 

konserwowa 

opakowanie: 340 g; skład: kukurydza, woda, sól, 

masa produktu po odsaczeniu 285 g, bez 

dodatku cukru z naturalnie występującymi 

cukrami

szt 500

80 Kurkuma opakowanie 10-60 g szt 150

81
Kwasek cytrynowy opakowanie 20 g szt 500

82

Liść laurowy opakowanie 10 g szt 200

83 Majeranek opakowanie 10 g szt 500

84

Majonez opakowanie 400 g; skład: olej roślinny, żółtko 

jaja 6,0 %, ocet, musztarda (woda, gorczyca, 

ocet, sól, cukier, przyprawy, aromat), cukier, 

sól, aromat, przeciwutleniacz E 385,regulator 

kwasowości: kwas cytrynowy

szt 570

85
Makaron gniazda 

wstążki

opakowanie o wadze 3 kg/folia (skład: mąka 

semolina 100%, woda)

szt 20

86
Makaron gwiazdki opakowanie o wadze 3 kg/folia (skład: mąka 

semolina 100%, woda)

szt 100

87

Makaron kokardki opakowanie o wadze 3 kg/folia (skład: mąka 

semolina 100%, woda)

szt 200

88
Makaron kolanka opakowanie 500 g (skład: mąka semolina 100%, 

woda)

szt 100

89
Makaron kolanka z 

falbanką

opakowanie o wadze 3 kg/folia (skład: mąka 

semolina 100%, woda)

szt 100

90
Makaron łazanki opakowanie o wadze 3 kg/folia (skład: mąka 

semolina 100%, woda)

szt 100

91
Makaron muszelka 

drobna

opakowanie 500 g (skład: mąka semolina 100%, 

woda)

szt 200

92
Makaron muszelki opakowanie o wadze 3 kg/folia (skład: mąka 

semolina 100%, woda)

szt 100



93
Makaron nitka opakowanie 250 g; 4 jajeczny szt 2000

94

Makaron nitka cięta opakowanie o wadze 3 kg/folia (skład: mąka 

semolina 100%, woda)

szt 100

95
Makaron piórka opakowanie o wadze 3 kg/folia (skład: mąka 

semolina 100%, woda)

szt 50

96
Makaron rurki opakowanie o wadze 3 kg/folia (skład: mąka 

semolina 100%, woda)

szt 200

97
Makaron ryżowy Makaron ryżowy nitki,opakowanie 200g szt 200

97

Makaron spaghetti opakowanie o wadze 3 kg/folia (skład: mąka 

semolina 100%, woda)

szt 300

98
Makaron spaghetti opakowanie 400 g (skład: mąka semolina 100%, 

woda)

szt 150

99
Makaron świderki opakowanie 500 g (skład: mąka semolina 100%, 

woda)

szt 200

100

Makaron świderki opakowanie 3 kg/folia (skład: mąka semolina 

100%, woda)

szt 300

101
Makaron świderki w 

trzech kolorach

opakowanie o wadze 3 kg/folia (skład: mąka 

semolina 100%, woda)

szt 100

102
Makaron wstążki 

karbowane

opakowanie o wadze 3 kg/folia (skład: mąka 

semolina 100%, woda)

szt 100

103

Mąka pszenna opakowanie 1kg, typ 500; wartość energetyczna 

343 kcal, białko 10,1 g, węglowodany 71,9 g, 

tłuszcz 1 g

szt 1000

104
Mąka ziemniaczana opakowanie 0,5 kg szt 100

105
Musztarda 

chrzanowa

opakowanie 200g/słoik; bez konserwantów szt 50

106
Musztarda francuska opakowanie 200g/słoik; bez konserwantów szt 50



107
Musztarda rosyjska opakowanie 200g/słoik; bez konserwantów szt 50

108

Musztarda sarepska opakowanie 200g/słoik; bez konserwantów szt 50

109
Musztarda stołowa opakowanie 200g/słoik; bez konserwantów szt 100

110

Napój 

brzoskwiniowy w 

proszku z witaminą 

C

opakowanie o wadze 1 kg/folia; wydajność 40 

porcji

szt 100

111

Napój herbaciany o 

smakach cyrynowym 

i owoców leśnych

opakowanie 300 g szt 200

112

Napój jabłkowy w 

proszku z witaminą 

C

opakowanieo wadze  1 kg/folia; wydajność 40 

porcji

szt 100

113

Napój malinowy w 

proszku z witaminą 

C

opakowanie o wadze 1 kg/folia; wydajność 40 

porcji

szt 100

114

Napój 

pomarańczowy w 

proszku z witaminą 

C

opakowanie o wadze 1 kg/folia; wydajność 40 

porcji

szt 100

115

Napój wiśniowy w 

proszku z witaminą 

C

opakowanie o wadze 1 kg/folia; wydajność 40 

porcji

szt 100

116

Napój z czarnej 

porzeczki w proszku 

z witaminą C

opakowanie o wadze 1 kg/folia; wydajność 40 

porcji

szt 100

117
Ocet balsamiczny opakowanie 250 ml/ butelka szt 30



118
Ocet winny opakowanie 250 ml / butelka szt 30

119
Olej rzepakowy opakowanie 1l/ butelka; rafinowany z 

pierwszego tłoczenia 100% 

szt 1000

120
Oliwki 

konserwowane

Skład: oliwki, woda, kwas mlekowy, regulator 

kwasowości, opoakowanie 300g

szt 150

121 Oregano suszone opakowanie 10 g szt 100

122

Panierka do drobiu opakowanie 700 g, panier pszenny( maka 

pszenna, sól,drożdze,barwnik: ekstrakt z 

papryki), czosnek,sól, subastancja 

wzmacniająca smak i zapach: glutaminian sodu; 

mleko wproszku, jaja w proszku,papryka, 

kurkuma, kozieradka, imbir,kmin rzymski, 

cynamon, gożdziki, gałka muszkatołowa

szt 40

123
Papryka mielona 

ostra

opakowanie 20 g 200

124
Papryka mielona 

słodka

opakowanie 20 g szt 200

125
Pesto opakowanie 550g, czerwone i zielone szt 100

126
Pieprz czarny 

mielony 

opakowanie 20 g szt 900

127
Pieprz ziarnisty opakowanie 20 g szt 200

128 Pieprz ziołowy opakowanie 20 g szt 500

129

Polewa do deserów  

z owoców leśnych

opakowanie o wadze  1,2 kg/ butelka, o gęstej 

konsystencji

szt 15

130

Polewa do deserów 

czekoladowa

opakowanie o wadze 1,2 kg/ butelka, o gęstej 

konsystencji

szt 15

131

Polewa do deserów 

malinowa

opakowanie o wadze 1,2 kg/butelka, o gęstej 

konsystencji

szt 15



132

Polewa do deserów 

o smaku toffi

opakowanie o wadze 1,2 kg /butelka, o gęstej 

konsystencji

szt 15

133

Polewa do deserów 

truskawkowa

opakowanie o wadze 1,2 kg /butelka, o gęstej 

konsystencji

szt 15

134
Proszek do pieczenia opakowanie od 15 do 45 g

szt 100

135
Przyprawa do dań z 

fasoli

opakowanie 20g szt 50

136

Przyprawa do drobiu 

w proszku

opakowanie o wadze 0,6 kg/ posypywaczka; 

skład: sól, papryka 18,9%, substancja 

wzmacniająca smak i zapach: glutaminian

sodu; cebula suszona 6%, mąka pszenna, 

czosnek 5,4%, majeranek, pieprz, seler suszony, 

kolendra, tymianek, ekstrakt drożdżowy 

suszony, kurkuma,natka pietruszki, olej 

roślinny, liść laurowy, imbir, kmin, kozieradka, 

pieprz cayenne, kardamon

szt 60

137

Przyprawa do grila w 

proszku

opakowanie o wadze 0,5 kg/ posypywaczka; 

skład: sól, cebula suszona 14%, substancja 

wzmacniająca smak i zapach:

glutaminian sodu; czosnek 13%, papryka 7,9%, 

pieprz, pieprz cayenne, cukier, tymianek, 

majeranek, olej roślinny, estragon, cząber, 

regulator kwasowości: kwas cytrynowy

szt 60

138
Przyprawa do 

gulaszu 

opakowanie o wadze 1,1 kg; wydajność:  9 l; 

120 g/l

szt 25

139
Przyprawa do 

kebaba

opakowanie 25 g szt 50



140

Przyprawa do mięs 

w proszku

opakowanie o wadze 0,7 kg/ posypywaczka; 

skład: sól, substancja wzmacniająca smak i 

zapach: glutaminian sodu; mąka

pszenna, papryka 8%, cebula suszona 3%, 

aromaty, tłuszcz roślinny, ekstrakt drożdżowy 

suszony, czosnek 1,4%, barwnik: karmel E 150c, 

natka pietruszki, rozmaryn, pieprz, oregano, 

tymianek, gałka muszkatołowa,

majeranek

szt 80

141
Przyprawa do 

potraw chińskich

opakowanie o wadze 1 kg; wydajność:  8 l; 123 

g/l

szt 25

142

Przyprawa do 

potraw gyros w 

proszku

opakowanie o wadze 0,5 kg/ posypywaczka; 

skład: cebula suszona 42,4%, sól, papryka, 

czosnek 4,8%, pieprz, wzmacniacz

smaku: glutaminian sodu; oregano, laktoza, 

mleko odtłuszczone w proszku, kolendra, 

ekstrakty drożdżowe suszone, olej roślinny, 

rozmaryn, gorczyca, cukier, pieprz cayenne

szt 80

143

Przyprawa do 

potraw 

meksykańskich

opakowanie o wadze 1,2 kg; wydajność:  8 l; 

150 g/l

szt 25

144

Przyprawa do ryb w 

proszku

opakowanie o wadze 0,6 kg/ posypywaczka; 

skład:sól, cebula suszona 18%, substancja 

wzmacniająca smak i zapach:

glutaminian sodu; pieprz, natka pietruszki, 

koper, mąka pszenna, regulator kwasowości: 

kwas cytrynowy; czosnek 2,3%, olej roślinny, 

tymianek, imbir

szt 60

145

Przyprawa w paście-

bazyliowa

opakowanie o wadze 0,34 kg/ słoiczek, ze 

świeżej bazylii z dodatkiem soli i oleju 

roślinnego

szt 10



146

Przyprawa w paście-

czosnkowa

opakowanie o wadze 0,34 kg/ słoiczek, ze 

świeżego czosnku z dodatkiem soli i oleju 

roślinnego

szt 10

147

Przyprawa w paście-

grzybowa

opakowanie o wadze 0,34 kg/ słoiczek, ze 

świeżych grzybów z dodatkiem soli i oleju 

roślinnego

szt 10

148

Przyprawa w paście-

koperkowa

opakowanie o wadze 0,34 kg/ słoiczek, ze 

świeżego koperku z dodatkiem soli i oleju 

roślinnego

szt 10

150

Przyprawa w płynie 

(esencja smakowa) 

cielęca

opakowanie 1l/butelka; wydajność 33 l szt 30

152

Przyprawa w płynie 

(esencja smakowa) 

wołowa

opakowanie 1l/butelka; wydajność 33 l szt 30

153

Przyprawa w płynie 

(esencja smakowa) z 

kury

opakowanie 1l/butelka; wydajność 33 l szt 30

155

Przyprawa w płynie 

do zup i sosów 

potraw mięsnych i 

warzywnych

opakowanie 200 ml/butelka szt 200

156

Przyprawa 

warzywna do zup, 

sosów, potraw 

mięsnych

 opakowanie 75 g; skład warzyw suszonych: 

minimum 15,5%

szt 750

157

Przyprawa 

warzywna do zup, 

sosów, potraw 

mięsnych

 opakowanie 125 g; skład warzyw suszonych: 

minimum 15,5%

szt 750

158

Przyprawa 

warzywna do zup, 

sosów, potraw 

mięsnych

 opakowanie 200 g; skład warzyw suszonych: 

minimum 15,5%

szt 750



159

Rosół  w paście o 

smaku wołowym

opakowanie o wadze1 kg; wydajność 43 l; 22 g 

/l, bez dodatku konserwantów, sztucznych 

barwników

szt 20

161 Rosół drobiowy opakowanie 60 g szt 200

162
Rosół drobiowy opakowanie 120 g szt 200

163

Rosół jarzynowy w 

proszku

opakowanie o wadze 1 kg; wydajność 50 l/ 20 g 

/l, bez dodatku konserwantów, sztucznych 

barwników

szt 20

165 Rosół warzywny opakowanie 60 g szt 200

166 Rosół warzywny opakowanie 120 g szt 200

167 Rosół wołowy opakowanie 60 g szt 200

168 Rosół wołowy opakowanie 120 g szt 200

169

Rosół wołowy w 

proszku

opakowanieo wadze o wadze o wadze  0,9 kg; 

wydajność 36 l/ 25 g /l, bez dodatku 

konserwantów, sztucznych barwników

szt 20

171

Rosół z kury w 

kostkach

opakowanie o wadze 0,7 kg; wydajność 35 l; 2 

kostki /l, bez dodatku konserwantów, 

sztucznych barwników

szt 100

173

Rosół z kury w 

paście

opakowanie 1 kg; wydajność 50 l; 20 g /l, bez 

dodatku konserwantów, sztucznych barwników

szt 20

175

Rosół z kury w 

proszku

opakowanieo wadze  0,9 kg; wydajność 45 l/ 20 

g /l, bez dodatku konserwantów, sztucznych 

barwników

szt 80

177 Ryż opakowanie 1kg, szt 50

178
Ryż w szaszetkach opakowanie 400 g, 4 x 100 szt 600

179

Sok jabłkowy 100 % 

bez dodatku cukru

opakowanie 200 ml; skład: sok jabłkowy 100% z 

soku zagęszczonego; wartość odżywcza 100 ml 

soku: węglowodany: 10 g, wartość kaloryczna 

od 40 do 46 kcal

szt 2000

180
Sok jabłkowy 100% opakowanie 1 l szt 250



181

Sok pomarańczowy  

100% 

opakowanie 1 l szt 250

182

Sok pomarańczowy 

100 % bez dodatku 

cukru

opakowanie 200 ml; skład: sok pomarańczowy 

100% z soku zagęszczonego; wartość odżywcza 

100 ml soku: wartość energetyczna 174 kj/41 

kcal węglowodany - 9,0 g w tym cukry - 9,0 g 

tłuszcz - 0,2 g w tym kwasy tłuszczowe 

nasycone - 0,02 g,  błonnik - 0,8 g Sód - 0,002 g

szt 2000

183

Sok wieloowocowy, 

multiwitaminowy 

100% bez dodtaku 

cukru

opakowanie 200 ml; skład: zawartość soków i 

przecierów owocowych 100 % w różnych 

proporcjach: jabłek, bananów, pomarańczy, 

ananasów, mango, marakui, brzoskwini, liczi, 

gujawy, opuncji, kiwi, limetek, papaji; witaminy: 

A,C,E, B6, B1, B12 zawiera naturalnie 

występujące cukry; bez sztucznych barwników i 

aromatów, niekonserwowany chemicznie; 

wartość kaloryczna od 40 do 46 kcal

szt 2000

184

Sok wioloowocowy 

100% bez dodatku 

cukru 

opakowanie 200 ml; skład: soki owoce 100 % w 

różnych proporcjach z soków zagęszczonych: 

jabłkowy, wionogronowy, wiśniowy, z czarnych 

porzeczek, truskawkowy; bez sztucznych 

barwników i aromatów, niekonserwowany 

chemicznie; wartość odżywcza 100 ml soku: 

węglowodany: 10 g, wartość kaloryczna od 40 

do 46 kcal

szt 2000

185

Sok z jabłek, 

marchwi i bananów

opakowanie 250 ml/butelka; pasteryzowany, 

przecierowy z częściowo zagęszczonych soków, 

bez dodatku cukrów, zawierający tylko 

naturalnie występujące cukry, wzbogacony 

witaminami C i E; skład: sok z zagęszczonych 

soków i przecierów, z jabłek (64 %), z marchwi 

(27 %), z bananów (9 %), aromat, witaminy C i E

szt 2000



186

Sok z jabłek, 

marchwi i bananów

opakowanie 1l/butelka; pasteryzowany, 

przecierowy z częściowo zagęszczonych soków, 

bez dodatku cukrów, zawierający tylko 

naturalnie występujące cukry, wzbogacony 

witaminami C i E; skład: sok z zagęszczonych 

soków i przecierów, z jabłek (64 %), z marchwi 

(27 %), z bananów (9 %), aromat, witaminy C i E

szt 300

187

Sok z jabłek, 

marchwi i brzoskwiń

opakowanie 250 ml/butelka; pasteryzowany, 

przecierowy z częściowo zagęszczonych soków, 

bez dodatku cukrów, zawierający tylko 

naturalnie występujące cukry, wzbogacony 

witaminami C i E; skład: sok z zagęszczonych 

soków i przecierów, z jabłek (66 %), z marchwi 

(22 %), z brzoskwiń (12 %), aromat, witaminy C i 

E

szt 2000

188

Sok z jabłek, 

marchwi i brzoskwiń

opakowanie 1 l/butelka; pasteryzowany, 

przecierowy z częściowo zagęszczonych soków, 

bez dodatku cukrów, zawierający tylko 

naturalnie występujące cukry, wzbogacony 

witaminami C i E; skład: sok z zagęszczonych 

soków i przecierów, z jabłek (66 %), z marchwi 

(22 %), z brzoskwiń (12 %), aromat, witaminy C i 

E

szt 300

189

Sok z jabłek, 

marchwi i truskawek

opakowanie 250 ml/butelka; pasteryzowany, 

przecierowy z częściowo zagęszczonych soków, 

bez dodatku cukrów, zawierający tylko 

naturalnie występujące cukry, wzbogacony 

witaminami C i E; skład: sok z zagęszczonych 

soków i przecierów, z jabłek (73 %), z marchwi 

(26 %), z truskawek (1 %), aromat, witaminy C i 

E

szt 2000



190

Sok z jabłek, 

marchwi i truskawek

opakowanie 1 l/butelka; pasteryzowany, 

przecierowy z częściowo zagęszczonych soków, 

bez dodatku cukrów, zawierający tylko 

naturalnie występujące cukry, wzbogacony 

witaminami C i E; skład: sok z zagęszczonych 

soków i przecierów, z jabłek (73 %), z marchwi 

(26 %), z truskawek (1 %), aromat, witaminy C i 

E

szt 300

191
Sos biały opakowanie 2,5 kg szt 20

192

Sos cytrynowo-

maślany

opakowanie o wadze 0,8 kg; wydajność: 4 l; 190 

g/l, bez glutaminianu sodu

szt 10

193

Sos do spaghetti 

bolognese

opakowanie o wadze 1,1 kg; wydajność:  4 l; 

250 g/l, skład: koncentrat pomidorowy (32%), 

tłuszcz roślinny, mąka ryżowa,

maltodekstryna, cukier, cebula (6%), sól 

jodowana, skrobia modyfikowana, ekstrakty 

drożdżowe, sól, czosnek, syrop karmelowy, 

papryka czerwona

(0,8%), skrobia, tymianek, rozmaryn, oregano, 

majeranek, aromaty.

szt 60

194
Sos do spaghetti 

carbonara

opakowanie o wadze 1 kg; wydajność:  5 l; 200 

g/l, bez glutaminianu sodu

szt 40

195

Sos do spaghetti 

napoli

opakowanie o wadze 0,9 kg; wydajność:  5 l; 

190 g/l; skład: koncentrat pomidorowy (58%), 

skrobia, cukier, sól jodowana, olej roślinny, 

maltodekstryna, cebula (1,1%), bazylia, 

oregano, tymianek, pieprz; biały bez 

glutaminianu sodu

szt 40

196

Sos grzybowy opakowanie o wadze 1,1 kg; wydajność: 6 l; 170 

g/l, bez glutaminianu sodu

szt 20

198

Sos myśliwski opakowanie o wadze 1,1 kg; wydajność: 8 l; 140 

g/l, bez glutaminianu sodu

szt 20



199
Sos pieczarkowo-

borowikowy 

opakowanie o wadze 1 kg; wydajność: 4 l; 240 

g/l, bez glutaminianu sodu

szt 20

200
Sos pieczeniowy opakowanie o wadze 1,4 kg; wydajność: 14 l; 

100 g/l, bez glutaminianu sodu

szt 30

201

Sos sałatkowy- 

koperkowy

opakowanie o wadze 0,8 kg; wydajność: 10 l 

skład: cukier, sól, regulatory kwasowości: kwas 

cytrynowy, dioctan sodu; skrobia

modyfikowana, substancja wzmacniająca smak i 

zapach: glutaminian sodu; laktoza, koperek 

szt 40

202
Sos sałatkowy-

czosnkowy

opakowanie o wadze 0,7 kg; wydajność: 6 l szt 10

203
Sos sałatkowy-grecki opakowanie o wadze 0,7 kg; wydajność: 5,3 l szt 10

204
Sos sałatkowy-

meksykański

opakowanie o wadze 0,5 kg; wydajność: 4 l szt 10

205
Sos sałatkowy-

ogrodowy

opakowanie o wadze 0,7 kg; wydajność: 6 l szt 30

206
Sos serowy opakowanie o wadze 0,9 kg; wydajność:  5 l; 

170 g/l, bez glutaminianu sodu

szt 20

207
Sos słodko-kwaśny opakowanie o wadze 1,5 kg; wydajność: 7,5 l; 

200 g/l, bez glutaminianu sodu

szt 20

208

Sos węgierski opakowanie o wadze 1,2 kg; wydajność: 10 l; 

120 g/l, skład: skrobia modyfikowana, tłuszcz 

roślinny, mleko odtłuszczone, mąka ryżowa 

,papryka czerwona (7,5%), maltodekstryna, 

ekstrakty drożdżowe, sól,cebula (3,9%), 

koncentrat pomidorowy (3,7%), sól jodowana, 

aromaty (w tym pszenica), cukier, mąka 

pszenna, laktoza, skrobia, białka mleka, kwas: 

kwas cytrynowy; glukoza, barwnik: ekstrakt z 

papryki; czosnek, korzeń pietruszki, drożdże 

wędzone, aromat dymu wędzarniczego, 

przeciwutleniacz: wyciągi z rozmarynu.

szt 20

209
Sos z zielonym 

pieprzem

opakowanie o wadze 1,2 kg; wydajność: 8 l; 150 

g/l, bez glutaminianu sodu

szt 10



210
Sól opakowanie 1 kg, biała, spożycza, drobna szt 500

211
Sól czosnkowa opakowanie 30 g szt 500

212 Sól morska opakowanie 1 kg 100

213

Syrop o smaku cola opakowanie 440 ml; skład: cukier lub syrop 

glukozowo-fruktozowy, woda, emulsja o smaku 

cola: aromaty, karmel -barwnik (dwutlenek 

siarki i siarczyny), kwas cytrynowy -regulator 

kwasowości.  konserwantów, pasteryzowany, z 

soku zagęszczonego

szt 100

214

Syrop o smaku 

grejpfrutowym

opakowanie 420 ml; skład: cukier lub syrop 

glukozowo-fruktozowy, woda, kwas cytrynowy -

regulator kwasowości, koncentrat do napoju o 

smaku grejpfrutowym, zagęszczony sok 

aroniowy, zagęszczony sok grejpfrutowy, kwas 

askorbinowy – przeciwutleniacz, syrop bez 

konserwantów, pasteryzowany

szt 100

215

Syrop owocowy o 

smaku cytrynowym

opakowanie 420 ml; skład: cukier lub syrop 

glukozowo-fruktozowy, woda, regulator 

kwasowości- kwas cytrynowy, koncentrat do 

napoju o smaku cytrynowym, aromaty, 

barwnik: beta-karoten, zagęszczony sok 

cytrytnowy, kwas askorbinowy-

przeciwutleniacz; zawartość ekstraktu nie mniej 

niż 59,5 %; syrop bez konserwantów, 

pasteryzowany

szt 100



216

Syrop owocowy o 

smaku dzikiej róży

opakowanie 420 ml; skład: cukier lub syrop 

glukozowo-fruktozowy, woda, regulator 

kwasowości- kwas cytrynowy, wyciąg z owoców 

dzikiej róży (6 %), zagęszczony sok aroniowy, 

zagęszczony sok z dzikiej róży, kwas 

askorbinowy-przeciwutleniacz, zawartość 

ekstraktu nie mniej niż 62 %; syrop bez 

konserwantów, pasteryzowany

szt 100

217

Syrop owocowy o 

smaku jabłkowo-

miętowym

opakowanie 440 ml; skład: cukier lub syrop 

glukozowo-fruktozowy, woda, regulator 

kwasowości- kwas cytrynowy, zagęszczony sok 

wioloowocowy 65 %, zagęszczony sok 

malinowy (0,1 %); syrop bez konserwantów, 

pasteryzowany, z soku zagęszczonego

szt 100

218

Syrop owocowy o 

smaku kiwi

opakowanie 420 ml; skład: cukier lub syrop 

glukozowo-fruktozowy, woda, regulator 

kwasowości- kwas cytrynowy, zagęszczony sok 

kiwi, koncentrat napoju o smaku kiwi, 

zawartość ekstraktu nie mniej niż 59,5 %; syrop 

bez konserwantów, pasteryzowany

szt 100

219

Syrop owocowy o 

smaku malin z 

dodatkiem 

pomarańczy  i 

goździków

opakowanie 440 ml; skład: cukier lub syrop 

glukozowo-fruktozowy, woda, regulator 

kwasowości- kwas cytrynowy, zagęszczony sok 

jabłkowy, aromat miętowy (0,4 %), naturalny 

aromat goździka, barwniki: antocyjany, karmel, 

aromat pomarańczowy; syrop bez 

konserwantów, pasteryzowany, z soku 

zagęszczonego

szt 100



220

Syrop owocowy o 

smaku malinowo-

różanym

opakowanie 420 ml; skład: cukier lub syrop 

glukozowo-fruktozowy, zagęszczony sok z 

dzikiej róży, woda, zagęszczony sok aroniowy, 

regulator kwasowości- kwas cytrynowy, 

zagęszczony sok malinowy, kwas askorbinowy-

przeciwutleniacz, zawartość ekstraktu nie mniej 

niż 62 %; syrop bez konserwantów, 

pasteryzowany

szt 100

221

Syrop owocowy o 

smaku malinowym

opakowanie 420 ml; skład: cukier lub syrop 

glukozowo-fruktozowy, woda, regulator 

kwasowości- kwas cytrynowy, zagęszczony sok 

malinowy, kwas askorbinowy-przeciwutleniacz, 

zawartość ekstraktu nie mniej niż 62 %; syrop 

bez konserwantów, pasteryzowany

szt 100

222

Syrop owocowy o 

smaku malinowym z 

wyciągiem z kwiatu 

lipy

opakowanie 420 ml; skład: cukier lub syrop 

glukozowo-fruktozowy, wyciąg z kwiatu lipy (6 

%), woda, zagęszczony sok aroniowy, regulator 

kwasowości- kwas cytrynowy, zagęszczony sok 

malinowy, kwas askorbinowy-przeciwutleniacz, 

zawartość ekstraktu nie mniej niż 62 %; syrop 

bez konserwantów, pasteryzowany

szt 100

223

Syrop owocowy o 

smaku owoców 

leśnych

opakowanie 420 ml; skład: cukier lub syrop 

glukozowo-fruktozowy, woda, regulator 

kwasowości- kwas cytrynowy, zagęszczony sok 

aroniowy, zagęszczony sok żurawinowy, 

zagęszczony sok z czarnej jagody, kwas 

askorbinowy-przeciwutleniacz, zawartość 

ekstraktu nie mniej niż 62 %; syrop bez 

konserwantów, pasteryzowany

szt 100



224

Syrop owocowy o 

smaku pigwowym

opakowanie 420 ml; skład: cukier lub syrop 

glukozowo-fruktozowy, woda, regulator 

kwasowości- kwas cytrynowy, zagęszczony sok 

jabłkowy, zagęszczony sok z pigwy aromaty, 

barwnik: karmel;  zawartość ekstraktu nie mniej 

niż 62 %; syrop bez konserwantów, 

pasteryzowany

szt 100

225

Syrop owocowy o 

smaku 

pomarańczowym

opakowanie 420 ml; skład: cukier lub syrop 

glukozowo-fruktozowy, woda, regulator 

kwasowości- kwas cytrynowy, zagęszczony sok 

pomarańczowy,  koncentrat napoju o smaku 

pomarańczowym, kwas askorbinowy-

przeciwutleniacz, zawartość ekstraktu nie mniej 

niż 59,5 %; syrop bez konserwantów, 

pasteryzowany

szt 100

226

Syrop owocowy o 

smaku 

truskawkowym

opakowanie 420 ml; skład: cukier lub syrop 

glukozowo-fruktozowy, woda, regulator 

kwasowości- kwas cytrynowy, zagęszczony sok 

truskawkowy, zagęszcony sok aroniowy, kwas 

askorbinowy-przeciwutleniacz, zawartość 

ekstraktu nie mniej niż 62 %; syrop bez 

konserwantów, pasteryzowany

szt 100

227

Syrop owocowy o 

smaku wiśniowym

opakowanie 420 ml; skład: cukier lub syrop 

glukozowo-fruktozowy, woda, regulator 

kwasowości- kwas cytrynowy, zagęszczony sok 

wiśniowy, zagęszczony sok aroniowy, kwas 

askorbinowy-przeciwutleniacz, zawartość 

ekstraktu nie mniej niż 62 %; syrop bez 

konserwantów, pasteryzowany

szt 100



228

Syrop owocowy o 

smaku 

żurawinowym z 

witaminą C

opakowanie 435 ml; skład: cukier lub syrop 

glukozowo-fruktozowy, woda 50 %, 

zagęszczony sok żurawinowy 2 %, regulator 

kwasowości- kwas cytrynowy, zagęszczony sok 

aroniowy, witamina C; syrop bez 

konserwantów, pasteryzowan, zawartość 

ekstrakyu nie mniej niż 62 %

szt 100

229
Szczaw konserwowy opakowanie 300 g szt 240

230
Wafel Wafel przekładany w czekoladzie, opakowanie 

39 g

szt 2800

231

Wafelek orzechowy i 

mleczny 

Kruchy wafelek oblany czekoladą, opakowanie 

36 g

szt 2800

232

Woda niegazowana 

smakowa  

cytrynowa

opakowannie 1,5l l / butelka szt 50

233

Woda niegazowana 

smakowa  

gruszkowa

opakowannie 1,5l l / butelka szt 50

234

Woda niegazowana 

smakowa  jabłkowa

opakowannie 1,5l l / butelka szt 50

235

Woda niegazowana 

smakowa  

pomarańczowa

opakowannie 1,5l l / butelka szt 50

236

Woda niegazowana 

smakowa  

truskawkowa

opakowannie 1,5l l / butelka szt 50



237

Ziele angielskie opakowanie 15 g szt 200

238
Zioła prowansalskie opakowanie 10 g szt 100

239

Zupa barszcz 

czerwony w proszku

opakowanie o wadze 1,4 kg; wydajność: 17,5 l; 

80 g/l

szt 30

240

Zupa brokułowa w 

proszku

opakowanie o wadze 1,3 kg; wydajność: 15 l; 86 

g/l

szt 15

241

Zupa cebulowa opakowanie 0,63 kg, wydajność8,5l szt 20

242

Zupa krem z 

borowików w 

proszku

opakowanie o wadze 1,4 kg; wydajność: 12 l; 

144 g/l

szt 20

243

Zupa krem z 

pieczarek w proszku

opakowanie o wadze 1,2 kg; wydajność: 14 l; 83 

g/l

szt 20

244

Zupa krem ze 

szpinaku w proszku

opakowanie o wadze 1 kg; wydajność: 9 l; 110 

g/l

szt 10

245
Żurek w proszku opakowanie o wadze 1,4 kg; wydajność: 20 l; 70 

g/l

szt 30

Razem


