
73 brukselka mroŜona   kg 80   
74 fasolka szparagowa mroŜona   kg 460   
75 sałatka jarzynowa mroŜona „Hortex”  

lub równowaŜna  
kg 200   

76 marchew mroŜona    kg 460   
77 marchew z groszkiem mroŜona   kg 500   
78 włoszczyzna mroŜona  kg 900   
79 mieszanka kompotowa mroŜona  

 5-składnikowa  
kg 1310   

80 truskawka mroŜona   kg 300   
81 ryŜ  kg 830   
            RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO:   

 
 
 
 
 
 

................................................ 
(podpis osoby upowaŜnionej)  



32 makaron zacierka   kg 200   
33 makaron łazanka  kg 200   
34 fasola Jaś  kg     180   
35 fasola drobna aura kg 130   
36 groch łuskany kg 80   
37 groch cały kg 50   
38 bułka tarta  kg 290   
39 kakao naturalne „Wedel” lub równowaŜna kg 70   
40 olej uniwersalny „Kujawski”  

lub równowaŜna 
litr 1300   

41 sardynki w pomidorach puszka 170g  szt 220   
42 sardynki w oleju puszka 170g szt 270   
43 makrela wędzona tusza kg 226   
44 śledzie solone filet „Lister” lub równowaŜna kg 380   
45 filet  morszczuk mroŜony glazura 15% kg 1000   
46 sok pomidorowy 200ml szt 6500   
47 sok jabłkowy 200ml szt 2000   
48 sok pomarańczowy 200 ml szt 3000   
49 sok wieloowocowy bez cukru 300ml  

„Bobo Frut” lub równowa Ŝna 
szt 2200   

50 pieprz czarny mielony ”Kamis”  
lub równowaŜna 

kg 30   

51 papryka słodka „Kamis” lub równowaŜna kg 30   
52 czosnek granulowany „Kamis” lub 

równowaŜna 
kg 40   

53 majeranek „Kamis” lub równowaŜna kg 15   
54 natka pietruszki „Kamis” lub równowaŜna kg 30   
55 liść laurowy „Kamis” lub równowa Ŝna kg 10   
56 przyprawa do drobiu „Knorr” lub 

równowaŜna 
kg 40   

57 ziele angielskie  „Kamis” lub równowaŜna kg 8   
58 herbata granulowana „Assam”  

lub równowaŜna 
kg 220   

59 herbata expresowa miętowa   kg 15   
60 barszcz czerwony proszek  „Winiary”  

lub równowaŜna   
kg 50   

61 kwasek cytrynowy  kg 20   
62 pierogi ruskie mroŜone  kg 320   
63 pierogi z serem mroŜone  kg 320   
64 pierogi leniwe mroŜone  kg 200   
65 pierogi z mięsem mroŜone   kg 380   
66 kopytka mroŜone  kg 300   
67 pyzy z mięsem mroŜone  kg 300   
68 sos pieczeniowy „Knorr” 1,2kg  

lub równowaŜna 
szt 20   

69 jaja   kl. L szt 42000   
70 szpinak mroŜony   kg 50   
71 kalafior mroŜony  kg 750   
72 brokuły mroŜone   kg 750   



 
Załącznik Nr 1 A do SIWZ 

 

FORMULARZ  OFERTOWY 
 

Dostawy art. spoŜywczych w skali roku (wartości średnie z 12-tu miesięcy).  
 

Lp. Lp. Lp. Lp.     Nazwa produktu Nazwa produktu Nazwa produktu Nazwa produktu     J.m.J.m.J.m.J.m.    IlośćIlośćIlośćIlość    Cena jedn. Cena jedn. Cena jedn. Cena jedn. 

bruttobruttobruttobrutto    

Wartość Wartość Wartość Wartość 

bruttobruttobruttobrutto    

1 cukier kryształ biały kg 4200   
2 mąka 450 tortowa szczecińska  

lub równowaŜna 
kg 1300   

3 sól  warzona  kg 980   
4 kasza jęczmienna  kg 795   
5 kasza gryczana  kg 200   
6 kasza manna  kg 480   
7 kasza kukurydziana  kg 154   
8 przyprawa w płynie „Maggi” 1,04l  

 lub równowaŜna  
szt 600   

9 przyprawa warzywna w proszku  
 „Warzywko” 1kg lub równowa Ŝna 

szt 150   

10 płatki owsiane  kg 320   
11 płatki jęczmienne kg 580   
12 ryŜowe  płatki   kg 200   
13 płatki kukurydziane  kg 400   
14 kisiel „Winiary” 1kg lub równowa Ŝna szt 180   
15 budyń „Winiary” 1kg lub równowa Ŝna szt 35   
16 ekstrakt kawy zboŜowa „Inka” lub 

równowaŜna 
kg 185   

17 koncentrat pomidorowy 4,550kg  
„BaŜant” lub równowaŜna 

szt 90   

18 ketchup łagodny „Tortex” lub równowaŜna kg 400   
19 musztarda  „sarepska” lub równowaŜna  kg 132   
20 chrzan tarty 280 g - 340g szt 200   
21 majonez „Winiary” lub równowa Ŝna kg 120   
22 groszek konserwowy „Krakus” 

lub równowaŜna 
kg 75   

23 kukurydza konserwowa „Krakus”  
lub równowaŜna 

kg 75   

24 Ŝurek w proszku „Winiary” lub równowa Ŝna kg 90   
25 galaretka owocowa „Winiary”  

lub równowaŜna 
kg 100   

26 dŜem z czarnej porzeczki bez cukru 340g szt 100   
27 dŜem wiśniowy bez cukru 340g szt 100   
28 dŜem truskawkowy bez cukru 340g szt 100   
29 makaron „świderki” kg 370   
30 makaron „nitki”  kg 370   
31 makaron „rurki” kg 370   


