
Zał. nr 1 do umowy - Formularz asortymentowo - cenowy- zadanie nr 1 -  Dostawa różnych artykułów spożywczych
kod CPV 15.80.00.00-6

Lp.
NAZWA PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Jedn. 
miary

Planowana 
ilość

Cena 
jednostkowa  

netto (zł) 

WARTO ŚĆ 
NETTO (zł)  
(kolumna 5 x 
kolumna 6)

STAWKA 
VAT

WARTO ŚĆ 
VAT (zł)

WARTO ŚĆ 
BRUTTO 

(zł)

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

1 Ananas w puszce
opakowanie 500 - 800g, skład: ananas 

plastry, klarowany sok ananasowy, cukier
szt 100

2
Baton w polewie 
czekoladowej

opakowanie 20-35g, skład: mleczna 
czekolada: min 30 %   cukier, olej roślinny, 
mąka pszenna, mleko odtłuszczone w 
proszku, mleko pełne w proszku, 

szt 5000

3 Budyń
Opakowanie 50-70 g., składniki: skrobia 
kukurydziana, skrobia ziemniaczana, 
aromaty, barwniki; 

szt 500

4 Brzoskwinie w puszce
opakowanie 800 - 1000 g, skład: obrane 
brzoskwinie, woda, cukier, syrop

szt 100

5 Chrzan tarty w słoiku opakowanie 300g, słoik szt 200

6 Ciastka  herbatniki
mąka pszenna, cukier, tłuszcz roślinny, 
syrop cukru, sól, kwas cytrynowy, jaja; 
opakowanie 50g - 60g

szt 10000

7 Cukier kryształ opakowanie o wadze 1kg kg 2000

8 Cukier waniliowy mieszanka sucha, sypka o wadze 16-20 g szt 300

9 Chrupki kukurydziane waga  80-100 g szt 200

10
Czekolada mleczna 
(okazjonalna z motywem 
Mikołaja)

opakowanie od 50 g do 70 g  g; skład: 
czekolada mleczna 50 %;  mleko pełne w 
proszku, masa kakaowa w czekoladzie 
mlecznej min 30% 

szt 600
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11
Czekolada mleczna 
(okazjonalna z motywem 
Wielkanocnym)

opakowanie od 50 g do 70 g  g; skład: 
czekolada mleczna 50 %;  mleko pełne w 
proszku, masa kakaowa w czekoladzie 
mlecznej min 30% 

szt 600

12 Dżem owocowy

smaki: wiśniowy, truskawkowy - 
odpowiednio po 50 % każdego smaku, 
opakowanie 250-300g, niskosłodzony, 
pasteryzowany, sporządzony z nie mniej niż 
40 g owoców na 100 g produktu

szt 500

13 Galaretka

Owocowa, różne smaki(truskawkowa, 
pomarańczowa, malinowa, wiśniowa) - 
odpowiednio po 25 % ilości zamówienia. 
Skład:cukier, żelatyna, kwasek cytrynowy, 
aromat

szt 300

14 Groszek konserwowy
opakowanie o wadze 400g; skład: groszek, 
woda,sól, cukier, masa produktu po 
odsączeniu 240g. 

szt 200

15
Herbata czarna 
ekspresowa

opakowanie 100 torebek op 200

16 Herbata ekspresowa wieloowocowe, 50 torebek w opakowaniu op 100

17 Syrop owocowy
Opakowanie 4-5l, różne smaki (malinowy, 
wiśniowy, pomarańczowy, cytrynowy, 

l 500

18 Jabłka prażone słoik, waga min 850 - 1000 ml szt 100

19 Kakao opakowanie o wadze 150 do 300 g szt 40

20 Kukurydza konserwowa
opakowanie o wadze 400g; skład: 
kukurydza, woda,sól, cukier, masa produktu 
po odsączeniu 240g. 

szt 200

21 Kasza gryczana opakowanie 1kg szt 400

22 Kasza jaglana op  500 g szt 100
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23 Kisiel
Opakowanie 35-45g., Składniki: skrobia 
ziemniaczan, kwasek cytrynowy, sól 
aromaty; 

szt 500

24 Kasza jęczmienna średnia, opakowanie 500g szt 400

25 Koncentrat pomidorowy
Opakowanie 0,8-  1 kg; skład: 30% 
pomidorów w suchej masie bez skórek i 
nasion

szt 400

26 Kwasek cytrynowy
opakowanie 20g, zawartość kwasu 
cytrynowego nie mniej niż 99,5%; struktura 
i konsystencja sypka,

szt 300

27 Liście laurowe Opakowanie 6 – 10 g, liście całe, 
niepokruszone

szt 200

28 Majeranek opakowanie 14 - 20g, szt 300

29 Makaron kolanka
skład: mąka pszenna makaronowa 100%, 
woda; opakowanie 2,5-3kg

kg 100

30 Makaron nitka
4-jajeczny, 250g, skład: mąka pszenna 
makaronowa 100%, woda

kg 300

31 Makaron kokardki
250g, skład: mąka pszenna makaronowa 
100%, woda

kg 100

32 Makaron muszelki
250g, skład: mąka pszenna makaronowa 
100%, woda

kg 100

33 Makaron zacierka
250g, skład: mąka pszenna makaronowa 
100%, woda

kg 100

34 Makaron świderki
skład: mąka pszenna makaronowa 100%, 
woda; opakowanie 2,5-3kg

kg 400

35 Makaron wstążka 
skład: mąka pszenna makaronowa 100%, 
woda; opakowanie 2,5-3 kg

kg 400

36 Makaron łazanki
skład: mąka pszenna makaronowa 100%, 
woda; opakowanie 2,5-3kg

kg 200

37 Makrela Puszka, filet, waga min 150g szt 200
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38 Mąka pszenna 
typ 500, opakowanie 1kg, wartość 
energetyczna 343 kcal, białko 10,1g; 
węglowodany 71,9g; tłuszcz 1g

szt 600

39 Majonez
opakowanie od 400 g do 500 g; skład: olej 

roślinny, żółtko jaja nie mniej niż 6,0 %, 

ocet, musztarda 

szt 100

40 Musztarda opakowanie od 180 g 200g/słoik; bez 

konserwantów
szt 100

41 Krem z orzechów
opakowanie od 200 g do 250 g, zawartość 

orzechów nie mniej niż 13 %
szt 100

42 Miód naturalny opakowanie od 350 g 400 g szt 100

43 Kasza manna opakowanie 1 kg kg 200

44 Ketchup łagodny 

opakowanie od 450 g do 500 g, bez 

konserwantów, pasteryzowany; skład: 

pomidory nie mniej niż 180 g na 100 g 

ketchupu

szt 200

45 Ogórki konserwowe

pojemność opakowania min 800 - 1000 ml, 
masa po odsączeniu zalewy 470g, skład: 
ogórki, woda, ocet, cukier, sól, koper, 
czosnek, chrzan, gorczyca, zioła i 
przyprawy; produkt pasteryzowany

szt 600

46 Olej rzepakowy
opakowanie 5l; butelka; rafinowany z 
pierwszego tłoczenia 100% 

szt 150

47 Olej rzepakowy
opakowanie 1l; butelka; rafinowany z 
pierwszego tłoczenia 100% 

l 250

48 Paluszki solone waga min 70 - 90 g szt 200

Strona 4 z 6



Zał. nr 1 do umowy - Formularz asortymentowo - cenowy- zadanie nr 1 -  Dostawa różnych artykułów spożywczych
kod CPV 15.80.00.00-6

49 Papryka konserwowa

opakowanie min  850 - 1000g/słoik, 
pokrojona w ćwiartki, masa netto po 
odsączeniu zalewy 300g, skład: papryka, 
woda, ocet, cukier, sól, przyprawy; produkt 
pasteryzowany

szt 200

50 Płatki musli opakowanie 400-600 g szt. 200

51 Płatki kukurydziane
opakowanie od 400 do 6000 g; składniki: 

kukurydza nie mniej niż 97 %
szt 200

52 Płatki owsiane błyskawiczne, opakowanie 400-600 g szt 100

53 Płatki  śniadaniowe
kulki czekoladowe, kółeczka miodowe, waga 
min 500 g, odpowiednio po 50 % każdego 
rodzaju

szt 200

54 Papryka słodka mielona
opakowanie 20-25g, aromatyczny zapach i 
łagodny smak, 

szt 200

55 Płatki ryżowe opakowanie  500 g szt 100

56 Pieprz czarny mielony opakowanie 20-25g, pierwszy gatunek szt 300

57 Pieprz ziołowy mielony opakowanie min 15g, pierwszy gatunek szt 300

58 Przyprawa kminek ziarnoopakowanie 20-25g, specyficzny zapach i 
ostry, korzenny smak 

szt 100

59
Przyprawa warzywna do 
zup, sosów, potraw 
mięsnych i ryb

opakowanie o wadze 70-100g, struktura i 
konsystencja sypka, niejednolita, właściwa 
użytym składnikom, smak i zapach 
aromatyczny, skład warzyw suszonych: 
minimum 15,5%, bez glutaminianu sodu

szt 500

60
Przyprawa do drobiu w 
proszku

Opakowanie od 150 g, kg 10

61
Przyprawa do mięsa w 
proszku

Opakowanie od 150 g, kg 10

62 Ryż opakowanie 1kg kg 200
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63 Sałatka grecka

słoik pojemność 850ml, po odsączeniu 
430ml. Produkt pasteryzowany, skład: 
papryka, cebula, ogórki, sól pieprz, cukier, 
woda, olej, ocet szt.

500

64 Soczek/napój
w kartoniku, waga 150-250 ml, 
wielosmakowy szt 2000

65
Sos do spaghetti 
Bolognese

opakowanie 1,1kg, wydajnośc 4l; 250g/l, 
skład: koncentrat pomidorowy min 30%, 
tłuszcz roślinny, mąka ryżowa, cukier, 
cebula min 6%, sól jodowana, skrobia 
modyfikowana, ekstrakty drożdżowe, 
czosnek,  papryka czerwona min 0,8%, 
tymianek, rozmaryn, oregano, majeranek, 
aromaty

szt 20

66 Sos pieczeniowy
opakowanie o wadze 1,4kg; wydajność 14l; 
100g/l, bez glutaminianu sodu

szt 10

67 Sól opakowanie 1kg, biała spożywcza, drobna szt 600

68 Tuńczyk Puszka, kawałki, w sosie własnym, szt 200

69 Wafle ryżowe waga80 - 100 g, pieczywo typu wafle 
ryżowe

szt 600

70 Wafelek mleczno-
orzechowy  

opakowanie  20-30 g szt 5000

71
Wafelek w polewie 
czekoladowej

opakowanie 20-30 g szt 5000

72 Ziele angielskie opakowanie 15-20g, pierwszy gatunek szt 200

0,00 0,00 RAZEM

Dostawa zgodnie z zamówieniem na dany dzień.
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