
Pieczęć adresowa firmy

 

Pakiet zamknięty nr 1

RÓŻNE PRODUKTY SPOŻYWCZE

Lp. Nazwa artykułu spożywczego /proponowana gramatura lub wielkość opakowania/
Orientacyjne zapotrzebowanie na 

okres umowy (kg lub szt.)
J.m.

Cena jednostkowa 

netto [zł]

Stawka VAT      

%

Cena 

jednostkowa 

brutto [zł]

Wartość netto [zł]
Wartość podatku 

VAT [zł]
Wartość brutto [zł] 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11

1. ananasy 600g 100,00 szt.

2. pastella rybna różne smaki 80g naturalne składniki typu lisner 600,00 szt.

3.
bakalie 40g, sport( żurawina, nerkowce, migdał, pestki dyni, orzeszki 

ziemne)bez dodatków konserwujących
800,00 szt.

4. baton musli 40 g owocowy 2000,00 szt.

5. baton typu chrunchy 40g 600,00 szt.

6. baton karmelowy 25g 900,00 szt

7. brzoskwinie połówki w lekkim syropie 820g 100,00 szt

8. chałwa 50g 300,00 szt.

9. chrupki kukurydziane krecone 25g 300,00 szt.

10.
chrzan biały op.0,33l. Skład: korzeń chrzanu, cukier, woda, cytryna, olej, 

sól, bez zagęstników i konserwantów
60,00 szt..

11. ciastka owsiane bez cukru 138g- 170g 900,00 szt..

12. ciastka FIT bez cukru 50g 1200,00 szt

13. ciastka owsiane 38g 600,00 szt

14. ciastka markizy 220g 500,00 szt.

15. ciastka typ  delicje szampańskie 150g 450,00 szt.

16. ciasto francuskie XXL 50,00 szt.

17. cukier biały 1 kg 700,00 kg
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18. cukier wanilinowy 32g 20,00 szt..

19. cynamon 20g 35,00 szt..

20. czekolada z orzechami typu nussbeisser lub równoważna 100g 300,00 szt.

21. czekolada gorzka 70% miazgi kakaowej op.100g 600,00 szt.

22. czekolada  nadziewana typ milka 250- 300g 300,00 szt.

23.
dżem różne smaki (wyprodukowano na 100g produktu zużyto 100g 

owoców)op.240g
380,00 szt..

24. drożdże świeże 100g 4,00 szt

25. fasola biała średnia opakowanie 5kg 120,00 kg

26. fasola czerwona w naturalnej zalewie op.400g 150,00 szt.

27. goździki 10g 10,00 szt.

28. groch połówki łuskane op.5 kg naturalne składniki 100,00 kg

29. groszek konserwowy 400g 150,00 szt.

30. groszek konserwowy 2600ml naturalna zalewa 20,00 szt.

31. herbata granulowana 90g 400,00 szt..

32. herbata owocowa sypana 100g 286,00 szt.

33. herbatniki petti burre 100 g 1000,00 szt.

34. imbir mielony 15g naturalne składniki 20,00 szt.

35. kakao naturalne ciemne 100% 150g 45,00 szt..

36. kasza bulgur 1kg 90,00 kg

37. kasza gryczana 1 kg 100,00 kg

38. kasza gryczana biała 1kg 50,00 kg

39. kasza jęczmienna 1 kg 170,00 kg

40. kasza kuskus perłowy( pearl couscous)400g 100,00 szt

41. kasza pęczak 1 kg 120,00 kg

42. kasza manna 1kg 30,00 kg

43. kawa inka 150 g 30,00 szt..
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44.
ketchup z pomidorów(nie z koncentratu pomidorowego)bez benzoesanu 

sodu, syropu glukozowo- fruktozowego, acetylowanego adypinianu 

diskrobiowego- op.450g( naturalne składniki)

300,00 szt..

45. koncentrat pomidorowy 30%-owy 0,8kg typ knorr 160,00 szt..

46. koncentrat pomidorowy 30% opak. 0,9l bez zagęstników 10,00 szt.

47. kukurydza kons. słodka  400g 70,00 szt.

48. kukurydza konserwowa opak. 2,6kg naturalna zalewa 20,00 szt.

49.
majonez 900ml/700ml naturalny  bez konserwantów, barwników, 

zagęstników
300,00 szt.

50.
majonez dekoracyjny 3l naturalny bez konserwantów, barwników, 

zagęstników
20,00 szt.

51. makaron lasania 100% semoliny op.0,5kg 100,00 kg

52. makaron kokardki op.2kg 160,00 szt

53. makaron nitka cienka o zawartości 100% semoliny op.0,5kg 120,00 szt

54. makaron pełnoziarnisty (różne kształty)500g 80,00 szt.

55. makaron spagetti o zawartości 100% semoliny 700,00 szt

56. makaron ryzowy cienki 200g 120,00 szt.

57. makaron świderek o zawartości 100% semoliny 500g 620,00 szt.

58. makaron rurki pene z pszenicy durum 500g 300,00 szt.

59. masa makowa 850g 10,00 szt.

60. mąka kukurydziana op.0,5kg 20,00 kg

61. mąka  pszenna  400,00 kg

62. mąka ziemniaczana 10,00 kg

63. mikołaje sw./ zajace św. 60g 350,00 szt.

64. miód naturalny op. 0,33l- 370g 220,00 szt..

65.
mix ziaren do sałatek- śródziemnomorski , op.50g(słonecznik, 

sezam,pestki dyni)bez dodatków konserwujacych
50,00 szt.
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66.
mix ziaren do sałatek- orientalny, op.50g(czarny sezam, pestki dyni, 

słonecznik, sezam)bez dodatków konserwujących
50,00 szt

67. mus owocowy, przecierowy, (saszetka)bez dodatku cukru op.100g 1600,00 szt.

68. musztarda 190g 100,00 szt.

69. ocet jabłkowy 500 ml 60,00 szt..

70. ogórki konserwowe opak. 920g(ocet, cukier, sól) 50,00 szt.

71.
olej roślinny z pierwszego tłoczenia opak.1l o zawartości kwasów 

jednonienasyconych powyżej 50% i zawartości kwasów 

wielonienasyconych poniżej 40%

400,00 szt..
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72. oliwa z oliwek 1l 10,00 szt..

73. oliwki czarne/ zielone drylowane 900g 80,00 szt..

74. orzechy włoskie 100 g 350,00 szt..

75. orzechy ziemne łuskane 100g 500,00 szt..

76. otręby owsiane150g 10,00 szt..

77. otręby pszenne 150g 10,00 szt..

78. pestki łuskane dyni 100g 250,00 szt..

79. pestki łuskane słonecznika 100g 100,00 szt..

80. pieczarki w zalewie solnej 740g 20,00 szt

81.
płatki kukurydziane opak. 1kg naturalne składniki 100% bez sztucznych 

dodatków
100,00 szt..

82.
płatki kuleczki czekoladowe 1kg naturalne składniki 100% bez 

sztucznych dodatków
100,00 szt..

83. płatki musli naturalne 1 kg 10,00 szt..

84.
płatki musli owocowe 225 g bez dodatku cukru, z owocami i bakaliami. 

Skład: płatki z pełnego ziarna zbóż 86,3%, cukier trzcinowy, owoce 

suszone, bakalie, naturalne składniki 100% bez sztucznych dodatków

50,00 szt..

85. płatki miod.,cynamon, czekoladowe 500 g 50,00 szt..

86. podpłomyk 70g bez cukru 300,00 szt

87. ptasie mleczko 330g 200,00 szt

88. proszek do pieczenia 36 g 25,00 szt.

89. przyprawa bazylia opak. 10g naturalne składniki 50,00 szt.

90. przyprawa do kurczaka 20g naturalne składniki 150,00 szt.

91. przyprawa curry 10 g naturalne składniki 100,00 szt.

92. przyprawa gałka muszkatołowa mielona 10 g naturalne składniki 20,00 szt.

93. przyprawa liść laurowy 6 g naturalne składniki 160,00 sz..

94. przyprawa liść lubczyku 10 g naturalne składniki 160,00 szt.

95. przyprawa majeranek 8 g naturalne składniki 160,00 szt.
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96. przyprawa oregano 10g naturalne składniki 50,00 szt.

97. rozmaryn 15g naturalne składniki 25,00 szt.

98.  pieprz Cayenne opak.20g naturalne składniki 25,00 szt.

99. przyprawa papryka słodka 20g naturalne składniki 150,00 szt..

100. pieprz cytrynowy opak. 20g naturalne składniki 30,00 szt.

101. przyprawa pieprz naturalny 20g naturalne składniki 400,00 szt.

102. przyprawa pieprz ziołowy op.20g naturalne składniki 400,00 szt.

103. przyprawa ziele angielskie 15g naturalne składniki 200,00 szt..

104. przyprawa ziola prowansalskie 10 g naturalne składniki 75,00 szt.

105. przyprawa do mięsa mielonego 800g dla szkół naturalne składniki 30,00 szt

106. przyprawa kuchenna Vegeta Natur bez glutaminianu sodu opak.200g 300,00 szt

107. przyprawa do wołowiny naturalne składniki 10,00 szt

108.
przyprawa do gulaszu 20g naturalne składniki kompozycja suszonych 

przypraw, warzyw i ziół
50,00 szt

109. rodzynki 100g 150,00 szt..

110. ryż biały długoziarnisty op.1kg 70,00 kg

111. ryż  paraboliczny długoziarnisty op. 5 kg 150,00 kg

112. sezam 100g 10,00 szt

113. sezamki 600,00 szt.
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114. szczaw konserwowy w słoiku 0,9kg 64,00 szt.

115. soczewica czerwonsa 400g 50,00 szt.

116.
Sok tłoczony czarna porzeczka op.5l bez dodatku wody, cukru i 

konserwantów NFC
100,00 szt.

117.
Sok tłoczony gruszkowo- jabłkowy op.5l bez dodatku wody, cukru i 

konserwantów NFC
100,00 szt

118.
Sok tłoczony pomarańcza op.5l bez dodatku wody, cukru i konserwantów 

NFC
100,00 szt

119. Soczek ze słomką 200ml 100% bez konserwantów 1600,00 szt.

120. sól  jodowana 1 kg 250,00 szt.

121. suszone pomidory w oleju op.0,9l 50,00 szt

122. suszne morele 100g 300,00 szt.

123. suszone śliwki  100g 300,00 szt.

124. suszone daktyle 100g 150,00 szt.

125. suszone gruszki 12,00 kg

126. suszone jabłka 12,00 kg

127. tuńczyk w kawałkach w sosie własnym typu lisner lub równoważny 170g 50,00 szt

128. wafle ryżowe w polewie 66g 900,00 szt.

129. wafelki typ princessa  45g 900,00 szt.

130. woda mineralna niegazowana  0,5 l 1500,00 szt.

131. woda mineralna niegazowana 1,5l 500,00 szt.

132. woda gazowana 0,5l 50,00 szt.

133. zacierka 250g 80,00 szt.

134. zakwas do żurku 0,5l 10,00 szt

135. żelatyna uniwersalna wieprzowa do deserów, mięs i ryb 50g 20,00 szt

136. żurawina suszona 100g 600,00 szt.

Razem: 
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……………………………………………………

         (miejscowość, data) (podpis i pieczęć imienna upełnomocnionego

przedstawiciela Wykonawcy)

Uwaga! Podana ilość orientacyjnego zapotrzebowania w okresie 12 miesiecy może różnić się od ilości  zamawianej przez Zamawiającego popodpisaniu umowy.                                                                                                          

Uwaga!  Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych w przypadkach określenia w  w/w specyfikacji nazw firmowych. Produkt winien posiadać równorzędne lub lepsze 

parametry  jakościowe. Obowiązkowo należy dołączyć skład oferowanego produktu  równorzędnego. Dostawa produktów różnych odbywać się będzie w zależności od bieżących potrzeb 

Zamawiającego. Towar musi być dostarczony następnego dnia od daty złożenia telefonicznego zamówienia. Średnia częstotliwość dostawy produktów różnych 3 razy na tydzień
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