
Pakiet 1: Artykuły ogólnospożywcze 
     

Załacznik nr 2 - formularz cenowy 

Lp. NAZWA ARTYKUŁU J.m. Ilość 

cena 

jednostkowa 

bez VAT *1 

Wartość bez   

VAT * 2 

VAT 

w % 

Wartość z VAT 

*3 

Opakowanie 

jednostkowe 

Nazwa 

producenta 

1 

Makaron – różne kształty w 

oryginalnych opakowaniach  3 kg, 

skład: 100% pszenicy durum 
kg 350             

2 

Pietruszka suszona w oryginalnych 

opakowaniach 10 g szt 150             

3 

Koper suszony w oryginalnych 

opakowaniach 10g szt 150             

4 

Kasza jęczmienna średnia w 

oryginalnych opakowaniach 1 kg kg 150             

5 

Kasza gryczana w oryginalnych 

opakowaniach 1 kg kg 100             

6 

Sól kuchenna jodowana biała, drobna 

w oryginalnych opakowaniach 1kg kg 230             

7 

Olej z pierwszego tłoczenia w 

oryginalnych opakowaniach 1l l 300             

8 

rodzynki w oryginalnych 

opakowaniach 1 kg kg 2             

9 

Sól morska w oryginalnych 

opakowaniach 1kg kg 20             

10 

Ryż brązowy opakowaniach 1kg 

kg 20             

11 

Ryż paraboliczny w opakowaniach 

1kg kg 50             

12 Ryż do risotta w opakowaniach 1kg kg 30             



13 
cieciorka w opakowaniach 1kg 

kg 20             

14 

Czosnek suszony w opakowaniach 

0,5 kg kg 20             

15 Mąka razowa w opakowaniach 1kg kg 10             

16 Sezam w opakowaniach 1kg kg 10             

17 

Bazylia suszona w opakowaniach 

0,25 kg kg 5             

18 

Rozmaryn suszony w opakowaniach 

0,25 kg kg 5             

19 

Tymianek suszony w opakowaniach 

0,25 kg kg 5             

20 

Cynamon  mielony w opakowaniach 

0,5 kg kg 5             

21 

Olej słonecznikowy w opakowaniach 

1l l 50             

22 

Żurawina suszona w opakowaniach 

0,1kg kg 2             

23 

Oregano suszone w opakowaniach 

0,5kg 
kg 5             

24 

Lubczyk suszony w opakowaniach 

0,5kg kg 5             

25 

Soczewica w opakowaniach 0,5kg 

kg 20             

26 

Pomidory w puszce w opakowaniach 

2,5 kg kg 125             

27 Ocet winny w opakowaniach 0,5 l l 5             



28 

Warzywa suszone w opakowaniach 

0,1 kg kg 50             

29 
Imbir w opakowaniach 0,5kg 

kg 2             

30 

Zioła prowansalskie w opakowaniach 

0,5kg 
kg 5             

31 

Musztarda w opakowaniach 0,33 l 

kg 16,5             

32 

Przyprawa warzywna w proszku do 

potraw w oryginalnym opakowaniu 5 

kg skład: 15-20% suszone warzywa: 

marchew, pasternak, cebula, seler, 

natka pietruszki. 

kg 15 

            

33 

Mąka pszenna typ 550 w 

oryginalnych opakowaniach  1kg kg 250             

34 

Mąka ziemniaczana w oryginalnych 

opakowaniach 1kg kg 30             

35 

Pieprz mielony czarny 100 % bez 

dodatków w oryginalnych 

opakowaniach  1kg 
kg 10             

36 

Pieprz ziołowy w oryginalnych 

opakowaniach  0,02 kg szt 30             

37 

Ziele angielskie w oryginalnych 

opakowaniach  1kg kg 10             

38 

Majeranek w oryginalnych 

opakowaniach  1kg kg 10             



39 

Liść laurowy w oryginalnych 

opakowaniach  1kg kg 2             

40 

Sos sałatkowy w proszku różne 

smaki w oryginalnych opakowaniach  

1 kg typu Prymat lub równoważne 
kg 15             

41 

Ocet w oryginalnych opakowaniach 

1l 10% szt 100             

42 

Przyprawa do kurczaka w 

oryginalnych opakowaniach 0,02 kg 

skład: czosnek, majeranek, kolendra, 

kurkuma, imbir, chili, kminek, 

goździk 

op 

600             

43 

Przyprawa w płynie do zup i potraw z 

dodatkiem lubczyku w oryginalnych 

opakowaniach 1220 g 
szt 15             

44 

Ryż biały długo ziarnisty w 

oryginalnych opakowaniach 1kg kg 200             

45 

Cukier w oryginalnych 

opakowaniach 1kg kg 250             

46 

Groch połówki (łuskany) w 

oryginalnych opakowaniach  0,5 kg kg 75             

47 

Fasola drobna w oryginalnych 

opakowaniach 0,5 kg kg 100             

48 

Majonez słoik w oryginalnych 

opakowaniach  850 g Skład: Olej 

roślinny rafinowany, musztarda, 

woda, żółtka jaj kurzych( od 7-8%) 

op 35             



49 

Sałatki warzywne (różne) w 

oryginalnych opakowaniach 0,9l 

słoik szt 300             

50 

Ogórek konserwowy w oryginalnych 

opakowaniach 0,9 l słoik Skład: 

Ogórki, woda, ocet, cukier, sól, 

przyprawy ( zawierają gorczycę)  
szt 200             

51 

Kukurydza w oryginalnych 

opakowaniach 400 g puszka, 

zawartość netto 400 g po odlaniu 

zalewy 220 g kg 50             

52 

Woda mineralna niegazowana w 

opakowaniach 0,5 l 

szt 14000             

53 

Napój 0,2 l kartonik ze słomką, różne 

smaki szt 5000             

54 

Szczaw krojony w oryginalnych 

opakowaniach  0,33l słoik 

szt 350             

55 

Chrzan tarty w oryginalnych 

opakowaniach 0,33 l słoik szt 30             

56 

Koncentrat pomidorowy 30%  w 

oryginalnych opakowaniach słoik  

0,9 l szt 130             

57 

Żurek w butelkach - opakowanie 0,5l 

szt 80             

58 

Koncentrat barszczu czerwonego w 

oryginalnych opakowaniach 0,2 l szt 20             



59 

Sos grzybowy w oryginalnych 

opakowaniach 1kg Skład, wartość na 

100g: Białko1,0 g, węglowodany 5,7 

g., tłuszcz 0,1g 
kg 10             

60 

Sos pieczeniowy ciemny w 

oryginalnych opakowaniach 

1kgSkład, wartość na 100g: 

Białko0,8 g, węglowodany 5,4 g., 

tłuszcz 0,6g kg 6             

61 

Sos boloński w oryginalnych 

opakowaniach 1kg Skład: Mąka 

pszenna, pomidory suszone (21%), 

sól, cukier, papryka słodka, cebula, 

przyprawy 
kg 10             

62 

Fasola biała „Jaś” w oryginalnych 

opakowaniach 1kg kg 10             

63 

Sałatka szwedzka w oryginalnych 

opakowaniach 0,9 l słoik szt 200             

64 

Papryka konserwowa w oryginalnych 

opakowaniach 0,9 l słoik szt 20             

65 

Fasolka konserwowa czerwona w 

oryginalnych opakowaniach 0,33l szt 50             

66 

Groszek konserwowy w oryginalnych 

opakowaniach 400 g. zawartość netto 

400g. po odlaniu zalewy 220 g. 
szt 50             

67 

Śliwka suszona w oryginalnych 

opakowaniach 200g 

szt 20             



68 

Kisiel bez cukru na3/4l wody, różne 

smaki w oryginalnych opakowaniach 

1kg 

kg 20             

69 

Buraki konserwowe w oryginalnych 

opakowaniach 0,9l 

szt 50             

70 

Ketchup pomidorowy w słoiku w 

oryginalnych opakowaniach 815g 

Skład: Koncentrat pomidorowy 60-

65% szt 5             

71 

Przyprawa do mięsa wieprzowego 

50g typu Knor lub równoważna. 

szt 20             

72 

Sos pieczeniowy jasny w 

oryginalnych opakowaniach 1 kg 

skład: wartość na 100 gr:Białko 0,8 

gr, węglowodany 5,4 gr, tłuszcz 0,6 

gr kg 3             

73 

Kasza manna w oryginalnych 

opakowaniach 1kg kg 10             

74 

Papryka mielona słodka w 

oryginalnych opakowaniach 20g 

szt 100             

75 

Sos pieczarkowy w oryginalnych 

opakowaniach 1 kg Skład wartość na 

100 gram: Białko 1,0 gr, 

węglowodany 5,7 gr, tłuszcz 0,01 gr. 
kg 4             



76 

Przyprawa gruboziarnista do Steka 

typu Prymat lub równoważna op. 0,5 

kg szt 5             

77 

Przyprawa do karkówki klasyczna 

typu Prymat lub równoważna op. 0,5 

kg szt 5             

78 

Przyprawa Curry Prymat lub 

równoważny op. 50gr szt 10             

79 

Cebula suszona- opakowanie 1kg 

kg 10             

80 

Curcuma - opakowanie 25gr 

szt 10             

 

* Zamawiający wykazał nazwy aktualnie zamawianego asortymentu i ich producentów, nie stanowi to wskazania na dany artykuł, 

dopuszcza się oferty  równoważne. 

¹ – Należy podać cenę jednostkową bez podatku VAT przy uwzględnieniu  jednostki miary i gramatury określonej przez Zamawiającego. 

      Wykonawca może zaproponować artykuły o nieco wyższej gramaturze, nie spowoduje to jednak zmiany ilości zamawianych artykułów. 

² – Należy podać iloczyn uzyskany po przemnożeniu wartości z kolumny „ilość” i kolumny „cena jednostkowa bez VAT” 

³ – Należy podać sumę uzyskaną z dodania wartości z kolumny „wartość bez VAT” oraz obliczonej wartości podatku VAT wg stawki z 

kolumny. 

4 – Należy określić gramaturę opakowania, w jakim Wykonawca będzie dostarczał artykuły spożywcze. Zgodnie ze SIWZ mogą być one tylko 

nieznacznie wyższe od gramatury określonej przez Zamawiającego. 

Uwaga!!! 

Należy stosować zaokrąglenia do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami matematycznymi. 

 

 

 

 



Pakiet 2: Pieczywo 
        

Lp. NAZWA ARTYKUŁU J.m. Ilość 

cena 

jednostkowa 

bez VAT *1 

Wartość    bez   

VAT * 2 

VAT w 

% 

Wartosć z 

VAT *3 

Opakowanie 

jednostkowe 

Nazwa 

producenta 

1 

Chleb krojony - 500g 

szt 700 

        

    

2 

Bułka tarta w 

oryginalnych 

opakowaniach 0,5kg kg 200 

        

    

3 
Bułki zwykłe - 50g 

szt 700 
        

    

4 
Bułki słodkie – 0,70g 

szt 350 
        

    

5 

Pączki - 70g 

szt 350 

        

    

          

 

ogółem wartość= 

        

 

słownie: 

        * Zamawiający wykazał nazwy aktualnie zamawianego asortymentu i ich producentów, nie stanowi to wskazania na dany artykuł, 

dopuszcza się oferty  równoważne. 

¹ – Należy podać cenę jednostkową bez podatku VAT przy uwzględnieniu  jednostki miary i gramatury określonej przez Zamawiającego. 

      Wykonawca może zaproponować artykuły o nieco wyższej gramaturze, nie spowoduje to jednak zmiany ilości zamawianych artykułów. 

² – Należy podać iloczyn uzyskany po przemnożeniu wartości z kolumny „ilość” i kolumny „cena jednostkowa bez VAT” 

³ – Należy podać sumę uzyskaną z dodania wartości z kolumny „wartość bez VAT” oraz obliczonej wartości podatku VAT wg stawki z 

kolumny. 

4 – Należy określić gramaturę opakowania, w jakim Wykonawca będzie dostarczał artykuły spożywcze. Zgodnie ze SIWZ mogą być one tylko 

nieznacznie wyższe od gramatury określonej przez Zamawiającego. 

Uwaga!!! 

Należy stosować zaokrąglenia do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami matematycznymi. 



Pakiet 3:Nabiał                 

Lp. NAZWA ARTYKUŁU J.m. Ilość 

cena 

jednostkowa 

bez VAT *1 

Wartość    

bez   VAT 

*2  

VAT w % 
Wartosć z 

VAT *3 

Opakowanie 

jednostkowe 

Nazwa 

producenta 

1 

Mleko – 2% - w 

oryginalnych 

opakowaniach 1 l 
l 100 

            

2 

Jogurt naturalny w 

opakowaniach 0,4 l 

l 70 

            

3 

Śmietana 18% - w 

oryginalnych 

opakowaniach kubek 400 g 
op 1600 

            

4 

Śmietana 18% słodka w 

oryginalnych 

opakowaniach kartonik 

0,50 l szt 650 

            

5 

Masło mrągowskie – w 

oryginalnych 

opakowaniach kostka 200 

g 

szt 

600 

            

6 

Ser żółty typu edamski w 

oryginalnych 

opakowaniach 

kg 

50 

            

7 

Mleczna kanapka w 

oryginalnych 

opakowaniach (baton) 

szt 

1050 

            



8 

Actimell w oryginalnych 

opakowaniach 

szt 

1500 

            

9 

Twaróg półtłusty 

(krajanka) 

kg 

200 

            

10 

Jogurt owocowy w 

oryginalnych 

opakowaniach z zakrętką 

szt 

700 

            

          

          

 

ogółem wartość= 

        

 

słownie: 

 
        * Zamawiający wykazał nazwy aktualnie zamawianego asortymentu i ich producentów, nie stanowi to wskazania na dany artykuł, 

dopuszcza się oferty  równoważne. 

¹ – Należy podać cenę jednostkową bez podatku VAT przy uwzględnieniu  jednostki miary i gramatury określonej przez Zamawiającego. 

      Wykonawca może zaproponować artykuły o nieco wyższej gramaturze, nie spowoduje to jednak zmiany ilości zamawianych artykułów. 

² – Należy podać iloczyn uzyskany po przemnożeniu wartości z kolumny „ilość” i kolumny „cena jednostkowa bez VAT” 

³ – Należy podać sumę uzyskaną z dodania wartości z kolumny „wartość bez VAT” oraz obliczonej wartości podatku VAT wg stawki z 

kolumny. 

4 – Należy określić gramaturę opakowania, w jakim Wykonawca będzie dostarczał artykuły spożywcze. Zgodnie ze SIWZ mogą być one tylko 

nieznacznie wyższe od gramatury określonej przez Zamawiającego. 

Uwaga!!! 

Należy stosować zaokrąglenia do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami matematycznymi. 

 

 

 

 

 

 



Pakiet 4: jaja 
        

Lp. 
NAZWA 

ARTYKUŁU 
J.m. Ilość 

cena 

jednostkowa 

bez VAT *1 

Wartość    

bez   VAT * 

2 

VAT w % 
Wartosć z 

VAT *3 

Opakowanie 

jednostkowe 

Nazwa 

producenta 

1 

Jaja kurze 

(gramatura 60-65g) 

szt 

4800 

          

  

          

 

ogółem wartość= 

        

 

słownie: 

         

 

* Zamawiający wykazał nazwy aktualnie zamawianego asortymentu i ich producentów, nie stanowi to wskazania na dany artykuł, 

dopuszcza się oferty  równoważne. 

¹ – Należy podać cenę jednostkową bez podatku VAT przy uwzględnieniu  jednostki miary i gramatury określonej przez Zamawiającego. 

      Wykonawca może zaproponować artykuły o nieco wyższej gramaturze, nie spowoduje to jednak zmiany ilości zamawianych artykułów. 

² – Należy podać iloczyn uzyskany po przemnożeniu wartości z kolumny „ilość” i kolumny „cena jednostkowa bez VAT” 

³ – Należy podać sumę uzyskaną z dodania wartości z kolumny „wartość bez VAT” oraz obliczonej wartości podatku VAT wg stawki z 

kolumny. 

4 – Należy określić gramaturę opakowania, w jakim Wykonawca będzie dostarczał artykuły spożywcze. Zgodnie ze SIWZ mogą być one tylko 

nieznacznie wyższe od gramatury określonej przez Zamawiającego. 

Uwaga!!! 

Należy stosować zaokrąglenia do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami matematycznymi. 

 

 

 

 

 

 



Pakiet 5: warzywa 
        

Lp. 
NAZWA 

ARTYKUŁU 
J.m. Ilość 

cena 

jednostkowa 

bez VAT *1 

Wartość    

bez   VAT * 

2 

VAT w 

% 

Wartosć z 

VAT *3 

Opakowanie 

jednostkowe 

Nazwa 

producenta 

1 Marchew kg 700             

2 Seler kg 130             

3 Por kg 100             

4 Pietruszka kg 70             

5 Kapusta biała kg 700             

6 Kapusta pekińska kg 150             

7 Buraki kg 600             

8 
Pietruszka natka 

(pęczek) 
szt 100             

9 Rzepa  biała sopel kg 100             

10 Cebula kg 600             

11 
Rzodkiewka 

(pęczek) 
szt 250             

12 Sałata - główka szt 300             

13 Kapusta kiszona kg 450             

14 Ogórek świeży kg 600             

15 Pomidor kg 250             

16 Papryka kg 80             



17 Koper pęczek szt 50             

18 Ogórek kiszony kg 200             

19 Kapusta czerwona kg 200             

20 Szczypior pęcz 50             

21 Sałata lodowa szt 400             

22 Pieczarki kg 250             

23 Kalafior świeży kg 20             

24 
Fasolka szparagowa 

(żółta, zielona) 
kg 20             

26 kalarepa kg 30             

27 Kapusta włoska kg 50             

28 cukinia kg 30             

29 Bazylia świeża pęcz. 20             

30 Oregano świeże pęcz 20             

31 
Kapusta biała młoda 

(sezonowo)  
szt 100             

          

 

ogółem wartość= 

        

 

słownie: 

         

 

 



Pakiet 6: ziemniaki 
        

Lp. NAZWA 

ARTYKUŁU 

J.m. Ilość Cena jedn. Wartość VAT w 

% 

Wartość Nazwa producenta 

bez VAT ¹ bez VAT ² z VAT ³ 

1 
Ziemniaki kg 

13000 
          

2 
Ziemniaki młode kg 

800 
          

          

 

Ogółem wartość 

= 
        

 

słownie: 
         

 

* Zamawiający wykazał nazwy aktualnie zamawianego asortymentu i ich producentów, nie stanowi to wskazania na dany artykuł, 

dopuszcza się oferty  równoważne. 

¹ – Należy podać cenę jednostkową bez podatku VAT przy uwzględnieniu  jednostki miary i gramatury określonej przez Zamawiającego. 

      Wykonawca może zaproponować artykuły o nieco wyższej gramaturze, nie spowoduje to jednak zmiany ilości zamawianych artykułów. 

² – Należy podać iloczyn uzyskany po przemnożeniu wartości z kolumny „ilość” i kolumny „cena jednostkowa bez VAT” 

³ – Należy podać sumę uzyskaną z dodania wartości z kolumny „wartość bez VAT” oraz obliczonej wartości podatku VAT wg stawki z 

kolumny. 

4 – Należy określić gramaturę opakowania, w jakim Wykonawca będzie dostarczał artykuły spożywcze. Zgodnie ze SIWZ mogą być one tylko 

nieznacznie wyższe od gramatury określonej przez Zamawiającego. 

Uwaga!!! 

Należy stosować zaokrąglenia do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami matematycznymi. 

 

 

 



Pakiet 7: owoce 
        

Lp. NAZWA ARTYKUŁU J.m. Ilość 

cena 

jednostkowa 

bez VAT *1 

Wartość    

bez   VAT * 2 

VAT w 

% 

Wartosć z 

VAT *3 

Opakowanie 

jednostkowe 

Nazwa 

producenta 

1 
Banany kg 

600 
          

  

2 
Jabłka kg 

300 
          

  

3 
Mandarynki kg 

200 
          

  

4 
Pomarańcze kg 

800 
          

  

5 
Brzoskwinie kg 

100 
          

  

6 
Nektarynki kg 

100 
          

  

7 
Gruszki kg 

150 
          

  

          

 

ogółem wartość= 

        

 

słownie: 

 
        * Zamawiający wykazał nazwy aktualnie zamawianego asortymentu i ich producentów, nie stanowi to wskazania na dany artykuł, 

dopuszcza się oferty  równoważne. 

¹ – Należy podać cenę jednostkową bez podatku VAT przy uwzględnieniu  jednostki miary i gramatury określonej przez Zamawiającego. 

      Wykonawca może zaproponować artykuły o nieco wyższej gramaturze, nie spowoduje to jednak zmiany ilości zamawianych artykułów. 

² – Należy podać iloczyn uzyskany po przemnożeniu wartości z kolumny „ilość” i kolumny „cena jednostkowa bez VAT” 

³ – Należy podać sumę uzyskaną z dodania wartości z kolumny „wartość bez VAT” oraz obliczonej wartości podatku VAT wg stawki z 

kolumny. 

4 – Należy określić gramaturę opakowania, w jakim Wykonawca będzie dostarczał artykuły spożywcze. Zgodnie ze SIWZ mogą być one tylko 

nieznacznie wyższe od gramatury określonej przez Zamawiającego. 



Uwaga!!! 

Należy stosować zaokrąglenia do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami matematycznymi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pakiet 8: mrożonki 
        

Lp. NAZWA ARTYKUŁU J.m. Ilość 

cena 

jednostkowa 

bez VAT *1 

Wartość    bez   

VAT * 2 

VAT w 

% 

Wartosć 

z VAT 

*3 

Opakowanie 

jednostkowe 

Nazwa 

producenta 

1 

Włoszczyzna paski w 

oryginalnych opakowaniach 

2kg lub 2,5kg Skład: Marchew 

45%, seler 20%, pietruszka 

20%, por 15% 

kg 

1400 

            

2 Mieszanka 7skł  2kg lub 2,5kg 

kg 
200 

            

3 

Mieszanka kompotowa 

2,5kgSkład: (wiśnia, śliwka, 

rabarbar, porzeczka) 

kg 

250 

            

4 

Truskawka mrożona  2,5kg kg 
400 

            

5 

Kalafior mrożony 2kg lub 

2,5kg 

kg 
300 

            

6 
Marchew kostka  2,5kg kg 350 

            

7 
Groszek 5kg kg 

50 
            

8 
Pyzy z mięsem 2,5kg kg 70             

9 

Ryba filet z mintaja ( szaterpak 

shp) 5 lub 10 kg 

kg 
100 

            

10 
Naleśniki z serem kg 250 

            



11 
Naleśnik z dżemem kg 

250 
            

12 

Knedle ze śliwką lub 

truskawką 

kg 
150 

            

13 

Fasolka szparagowa zielona lub 

żółta 

kg 
350 

            

14 

Papryka czerwona 2,5 kg kg 
100 

            

15 

Papryka kolorowa 2,5 kg kg 
100 

            

16 

Brokuły  2,5 kg kg 
300 

            

17 
Brukselka 2,5 kg kg 10 

            

18 
Pierogi z serem 2,5 kg kg 100 

            

19 

Filet z miruny (szaterpak shp) 

10kg 

kg 
360 

            

20 

Filet z dorsza (szaterpak shp) 

10kg 

kg 
450 

            

21 

Mieszanka warzywna szkolna 

2,5kg 

kg 
200 

            

22 

Cukinia z marchewką 2,5kg kg 
100 

            

23 

Pierogi z truskawką 2,5 kg kg 
260 

            

24 

Czerwona kapusta z jabłkiem 

2,5kg 

kg 
50 

            

25 
Buraczki czerwone tarte 2,5 kg kg 100 

            



26 
Pierogi leniwe 2,5 kg kg 500 

            

27 
Barszcz ukraiński 2,5 kg kg 150 

            

28 

Marchew Junior 2,5 kg kg 
100 

            

          

 

ogółem wartość= 

        

 

słownie: 

         

* Zamawiający wykazał nazwy aktualnie zamawianego asortymentu i ich producentów, nie stanowi to wskazania na dany artykuł, 

dopuszcza się oferty  równoważne. 

¹ – Należy podać cenę jednostkową bez podatku VAT przy uwzględnieniu  jednostki miary i gramatury określonej przez Zamawiającego. 

      Wykonawca może zaproponować artykuły o nieco wyższej gramaturze, nie spowoduje to jednak zmiany ilości zamawianych artykułów. 

² – Należy podać iloczyn uzyskany po przemnożeniu wartości z kolumny „ilość” i kolumny „cena jednostkowa bez VAT” 

³ – Należy podać sumę uzyskaną z dodania wartości z kolumny „wartość bez VAT” oraz obliczonej wartości podatku VAT wg stawki z 

kolumny. 

4 – Należy określić gramaturę opakowania, w jakim Wykonawca będzie dostarczał artykuły spożywcze. Zgodnie ze SIWZ mogą być one tylko 

nieznacznie wyższe od gramatury określonej przez Zamawiającego. 

Uwaga!!! 

Należy stosować zaokrąglenia do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami matematycznymi. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pakiet 9: Mięso, przetwory , drób 
        

Lp. NAZWA ARTYKUŁU J.m. Ilość 

cena 

jednostkowa 

bez VAT *1 

Wartość    bez   

VAT * 2 
VAT w % 

Wartosć z 

VAT *3 

Opakowanie 

jednostkowe 

Nazwa 

producenta 

1 
Boczek wędzony kg 

80 
        

    

2 
Filet z kurczaka kg 

500 
        

    

3 

Kiełbasa typ podwawelska kg 

150 

        

    

4 
Kości schabowe kg 

30 
        

    

5 
Porcje rosołowe kg 

1000 
        

    

6 
Karkówka b/k kg 

350 
        

    

7 

Łopatka b/k kg 

300 

        

    

8 

Schab b/k kg 

600 

        

    

9 
Słonina b/s kg 

100 
        

    

10 

Udo z kurczaka (ćwiartka) kg 

400 

        

    

11 

Wątroba wieprzowa kg 

150 

        

    

12 
Wątroba drobiowa kg 

200 
        

    

13 
Żołądki drobiowe z indyka kg 

100 
        

    

14 

Parówki cienkie wieprzowe 

typu berlinki 

kg 

100 

        

    



15 
Filet z indyka kg 

150 
        

    

16 

Udziec indyczy bez kości ze 

skórą 

kg 

120 

        

    

17 
Wołowina b/k kg 

90 
        

    

19 
Żebra bez mostka kg 

150 
        

    

20 
Pałka z kurczaka kg 

700 
        

    

21 
Gulaszowe wieprzowe kg 

900 
        

    

22 

Kiełbaska biała kg 

60             

 

  

       

 

ogółem wartość= 

         
 
 

słownie: 

        * Zamawiający wykazał nazwy aktualnie zamawianego asortymentu i ich producentów, nie stanowi to wskazania na dany artykuł, 

dopuszcza się oferty  równoważne. 

¹ – Należy podać cenę jednostkową bez podatku VAT przy uwzględnieniu  jednostki miary i gramatury określonej przez Zamawiającego. 

      Wykonawca może zaproponować artykuły o nieco wyższej gramaturze, nie spowoduje to jednak zmiany ilości zamawianych artykułów. 

² – Należy podać iloczyn uzyskany po przemnożeniu wartości z kolumny „ilość” i kolumny „cena jednostkowa bez VAT” 

³ – Należy podać sumę uzyskaną z dodania wartości z kolumny „wartość bez VAT” oraz obliczonej wartości podatku VAT wg stawki z 

kolumny. 

4 – Należy określić gramaturę opakowania, w jakim Wykonawca będzie dostarczał artykuły spożywcze. Zgodnie ze SIWZ mogą być one tylko 

nieznacznie wyższe od gramatury określonej przez Zamawiającego. 

Uwaga!!! 

Należy stosować zaokrąglenia do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami matematycznymi. 

 



 

 


