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Przewidy

wana 

ilość

Cena 

jednostkowa 

brutto ( zł )

Łączna wartość 

brutto ( zł) 4*5

2 3 4 5 6

1
Ananasy w syropie - ananasy krojone w syropie opakowanie  3100g, termin 

przydatności do spożycia nie krótszy niż 30 dni licząc od daty dostawy do placówki.
op 60

2
Brzoskwinia w syropie – połówki brzoskwiń w syropie opakowanie 2650g 

,termin przydatności do spożycia nie krótszy niż 30 dni licząc od daty dostawy do 

placówki.

op 80

3 Borowik suszony – opakowanie jednostkowe 30 g, termin przydatności do 

spożycia nie krótszy niż 30 dni licząc od daty dostawy do placówki.
op 56

4

Chipsy jabłkowe opakowanie 25g - produkt 100% naturalny, bez 

jakichkolwiek konserwantów, powstałe z obranych, pozbawionych gniazd nasiennych 

świeżych jabłek, bez dodatku cukru i tłuszczu, termin przydatności do spożycia nie 

krótszy niż 30 dni licząc od daty dostawy do placówki.

op 1500

5

Chrzan tarty - produkt spożywczy otrzymany ze świeżych, pozbawionych skórki 

tartych korzeni chrzanu, kwasku cytrynowego z dodatkiem soli i cukru, struktura – 

przetarta masa z zawartością drobnych fragmentów korzeni chrzanu, smak i zapach – 

charakterystyczny dla chrzanu, lekko piekący, kwaśnosłodki, zawartość soli 

kuchennej nie więcej niż – 2,0 %, barwa biała lub biało kremowa, opakowania słoiki o 

pojemności ok. 200 ml, termin przydatności do spożycia nie krótszy niż 30 dni licząc 

od daty dostawy do placówki, termin przydatności do spożycia nie krótszy niż 30 dni 

licząc od daty dostawy do placówki.

słoik 30

6 Curry op. 20g -termin przydatności do spożycia nie krótszy niż 30 dni licząc od 

daty dostawy do placówki.
op 40 `

7

FIT ciasteczka zbożowe bez dodatku cukru, z żurawiną op.50g -bez 

cukru dodanego, za to pełne suszonych owoców. Zawierające naturalnie 

występujące cukry,  bez dodatku oleju palmowego .Składniki :mąka 

pszenna, pełnoziarniste płatki owsiane 26%, owoce suszone 21,5% [rodzynki: 

rodzynki, olej kokosowy; daktyle (daktyle, mąka ryżowa), żurawina suszona z sokiem 

z ananasa 5% (żurawina, syrop z ananasa, koncentrat soku z ananasa, olej 

słonecznikowy)], olej słonecznikowy, inulina, skoncentrowany sok jabłkowy, 

substancje spulchniające: węglany sodu (soda oczyszczona); aromat, termin 

przydatności do spożycia nie krótszy niż 30 dni licząc od daty dostawy do placówki.

op 1500



8
Cukier biały, kryształ - opakowanie jednostkowe: torebki papierowe 1 kg, 
termin przydatności do spożycia nie krótszy niż 30 dni licząc od daty dostawy do 

placówki.

kg 700

9
Cukier puder - opakowanie jednostkowe: torebki foliowe   lub papierowe 1kg, 
termin przydatności do spożycia nie krótszy niż 30 dni licząc od daty dostawy do 

placówki.

kg 4

10 Cynamon mielony - opakowania jednostkowe około 120g, termin przydatności

do spożycia nie krótszy niż 30 dni licząc od daty dostawy do placówki.
op 75

11 Cukier waniliowy – opakowanie jednostkowe ok.30g, termin przydatności do

spożycia nie krótszy niż 30 dni licząc od daty dostawy do placówki.
op 150

12 Deser ALPRO sojowy o smaku czekoladowym op. 125g, termin przydatności do

spożycia nie krótszy niż 30 dni licząc od daty dostawy do placówki.
op 60

13 Deser ALPRO sojowy o smaku waniliowym op 125G, termin przydatności do

spożycia nie krótszy niż 30 dni licząc od daty dostawy do placówki.
op 60

14 FASOLA CZERWONA - opakowania jednostkowe puszka 2,50kg, termin 

przydatności do spożycia nie krótszy niż 30 dni licząc od daty dostawy do placówki.
op 5

15
Galaretka owocowa - różne smaki, op. jedn 1,30 kg, termin przydatności do 

spożycia nie krótszy niż 30 dni licząc od daty dostawy do placówki, termin 

przydatności do spożycia nie krótszy niż 30 dni licząc od daty dostawy do placówki.

op 32

16 Goździki – opakowanie zbiorcze 280g pet, termin przydatności do spożycia nie 

krótszy niż 30 dni licząc od daty dostawy do placówki.
op 4

17

Herbata owocowa sypana -  po zaparzeniu esencjonalny napar, wyraźnie 

wyczuwalny smak owocowy, po zaparzeniu kolor ciemnobrązowy, opakowanie  100g, 

termin przydatności do spożycia nie krótszy niż 30 dni licząc od daty dostawy do 

placówki. 

op 30

18

Herbata czarna liściasta op.  80g- czarna, różne smaki ( Earl Grey, Madras, 

Yunnan),po zaparzeniu esencjonalny napar, wyraźnie wyczuwalny smak herbaty, po 

zaparzeniu kolor ciemnobrązowy, bez obcych zapachów, termin przydatności do 

spożycia nie krótszy niż 30 dni licząc od daty dostawy do placówki.

op 80

19

Herbatnik ZOO mini ania jungle – małe herbatniki o naturalnie 

występujących cukrach i zawartości soli wynikającej z naturalnie występującego 

sodu. Składniki: mąka pszenna, tłuszcz kokosowy, op. 50g, termin przydatności do 

spożycia nie krótszy niż 30 dni licząc od daty dostawy do placówki.

op 750

20

Kakao naturalne - kakao rozpuszczalne  ekstra ciemne, o  czekoladowym smaku 

z witaminami i składnikami mineralnymi, o obniżonej zawartości tłuszczu(zawartość 

tłuszczu kakaowego 10-12%) opakowanie jednostkowe 150g, termin przydatności do 

spożycia nie krótszy niż 30 dni licząc od daty dostawy do placówki.

szt. 15



21
Kasza gryczana - kasza wytwarzana z obłuskanych nasion gryki po ugotowaniu 

powinna być sypka , nie sklejać, w opakowaniach 1kg - 5kg, termin przydatności do 

spożycia nie krótszy niż 30 dni licząc od daty dostawy do placówki.

kg 385

22
Kasza jęczmienna - średnia, perłowa mazurska, po ugotowaniu powinna być 

sypka i nie powinna się sklejać, w opakowaniach  400 g, termin przydatności do 

spożycia nie krótszy niż 30 dni licząc od daty dostawy do placówki.

op. 150

23
Kasza jęczmienna - średnia, perłowa mazurska, po ugotowaniu powinna być 

sypka i nie powinna się sklejać, w opakowaniach 1kg, termin przydatności do 

spożycia nie krótszy niż 30 dni licząc od daty dostawy do placówki.

op. 385

24 Kasza manna - opakowanie  1kg,  termin przydatności do spożycia nie krótszy niż 

30 dni licząc od daty dostawy do placówki.
kg 6

25
Kasza bulgur - drobnoziarnista, po ugotowaniu powinna być sypka i nie 

powinna się sklejać , w opakowaniach 1 kg , termin przydatności do spożycia nie 

krótszy niż 30 dni licząc od daty dostawy do placówki.

kg 140

26
Kasza kuskus -  po przygotowaniu  powinna być sypka i nie powinna się 

sklejać, pozyskiwana z ziarna pszenicy durum, w opakowaniach 1kg, termin 

przydatności do spożycia nie krótszy niż 30 dni licząc od daty dostawy do placówki.

kg 140

27
Kinderki z mlecznej czekolady – opakowanie zbiorcze 4 szt. w opakowaniu, 
termin przydatności do spożycia nie krótszy niż 30 dni licząc od daty dostawy do 

placówki.

szt. 750

28 Kolendra ziarnka- opakowanie jednostkowe 15 g, termin przydatności do 

spożycia nie krótszy niż 30 dni licząc od daty dostawy do placówki.
op 20

29 Kurkuma – opakowanie jednostkowe 350g pet, termin przydatności do spożycia 

nie krótszy niż 30 dni licząc od daty dostawy do placówki.
op 3

30

Koncentrat pomidorowy - wyprodukowany ze świeżych pomidorów 

dojrzewających na słońcu konsystencja stała w formie pasty, kolor czerwony, 

opakowanie jednostkowe: puszka 0,8kg, termin przydatności do spożycia nie krótszy 

niż 30 dni licząc od daty dostawy do placówki.

puszka 130

31 Kwasek cytrynowy - op.50g, termin przydatności do spożycia nie krótszy niż 30 

dni licząc od daty dostawy do placówki.
op 300

32 Liść laurowy - bez obcych zapachów, opak. jednostkowe 80g, termin 

przydatności do spożycia nie krótszy niż 30 dni licząc od daty dostawy do placówki.
op 3

33 Laska wanilii – torebka, termin przydatności do spożycia nie krótszy niż 30 dni 

licząc od daty dostawy do placówki.
op 10

34 Majeranek - aromatyczny, gorzki smak, opakowanie jednostkowe 150g, termin 

przydatności do spożycia nie krótszy niż 30 dni licząc od daty dostawy do placówki.
op 17



35

Majonez  - skład: olej rzepakowy z pierwszego tłoczeniua, żółtka jajka 6%, ocet, 

musztarda, cukier, sól, przyprawy, zawartość tłuszczu 70%, regulator kwasowości 

(kwasek cytrynowy)nie zawierający konserwantów, opakowanie słoik 900ml ,termin 

przydatności do spożycia nie krótszy niż 30 dni licząc od daty dostawy do placówki.

słoik 100

36
Makaron łazanki typu Lubella lub równoważny op. 1kg -  po ugotowaniu 

konsystencja stała nie powinien się sklejać, bez dodatków i ulepszaczy, termin 

przydatności do spożycia nie krótszy niż 30 dni licząc od daty dostawy do placówki.

kg 60

37
Makaron krajanka typu Lubella lub równoważny op. 1kg -  po ugotowaniu 

konsystencja stała nie powinien się sklejać, bez dodatków i ulepszaczy, termin 

przydatności do spożycia nie krótszy niż 30 dni licząc od daty dostawy do placówki.

kg 216

38

Makaron muszelki typu Lubella lub równoważny op. 1kg - po ugotowaniu 

konsystencja stała nie powinien się sklejać, bez dodatków i ulepszaczy, opakowania 

jednostkowe , termin przydatności do spożycia nie krótszy niż 30 dni licząc od daty 

dostawy do placówki.

kg 80

39
Makaron nitki jajeczny op. 1kg -  po ugotowaniu konsystencja stała nie 

powinien się sklejać, bez dodatków i ulepszaczy,termin przydatności do spożycia nie 

krótszy niż 30 dni licząc od daty dostawy do placówki.

kg 150

40
Makaron Penne( rurki) pełnoziarnisty op. 5kg  - po ugotowaniu konsystencja 

stała nie powinien się sklejać, bez dodatków i ulepszaczy, termin przydatności do 

spożycia nie krótszy niż 30 dni licząc od daty dostawy do placówki. 

op 120

41

Makaron Penne( rurki) typu Lubella lub równoważny op. 1kg   - po 

ugotowaniu konsystencja stała nie powinien się sklejać, bez dodatków i ulepszaczy, 

opakowania jednostkowe, termin przydatności do spożycia nie krótszy niż 30 dni 

licząc od daty dostawy do placówki. 

kg 200

 

42

Makaron spaghetti typu Lubella lub równoważny op. 1kg- po 

ugotowaniu konsystencja stała nie powinien się sklejać, bez dodatków i ulepszaczy, 
termin przydatności do spożycia nie krótszy niż 30 dni licząc od daty dostawy do 

placówki.

kg 400

43
Makaron wstążki typu Lubella lub równoważny op. 1kg- po ugotowaniu 

konsystencja stała nie powinien się sklejać, bez dodatków i ulepszaczy, termin 

przydatności do spożycia nie krótszy niż 30 dni licząc od daty dostawy do placówki.

kg 450

44

Makaron zacierka (jajeczna) typu Lubella lub równoważny op. 1kg- po 

ugotowaniu konsystencja stała nie powinien się sklejać, bez dodatków i ulepszaczy, 
termin przydatności do spożycia nie krótszy niż 30 dni licząc od daty dostawy do 

placówki.

kg 40

45
Mąka pszenna szymanowska - opakowania jednostkowe 1 kg, torebki 

papierowe, termin przydatności do spożycia nie krótszy niż 30 dni licząc od daty 

dostawy do placówki.

kg 1100



46 Mąka ziemniaczana - opakowania jednostkowe do 1kg, termin przydatności do 

spożycia nie krótszy niż 30 dni licząc od daty dostawy do placówki.
kg 100

47 Miód pszczeli prawdziwy – opakowanie słoik 1kg, termin przydatności do 

spożycia nie krótszy niż 30 dni licząc od daty dostawy do placówki.
słoik 100

48

Musztarda sarepska - konsystencja gęsta, kolor odpowiedni dla danego 

surowca,  stonowana barwa musztardy, wykonana na bazie naturalnych surowców, 

nie zawierająca konserwantów i sztucznych barwników, opakowania jednostkowe 

1l.termin przydatności do spożycia nie krótszy niż 30 dni licząc od daty dostawy do 

placówki.

op 80

49
Mus owocowy – sok zagęszczony z różnych owoców , bez dodatku cukru, 

zawierający naturalnie występujące cukry, op.100g, termin przydatności do spożycia 

nie krótszy niż 30 dni licząc od daty dostawy do placówki.

op 1500

50 Napój sojowy czekoladowy op. 250 ml.termin przydatności do spożycia nie 

krótszy niż 30 dni licząc od daty dostawy do placówki.
op 50

51

Ogórki konserwowe - skład: ogórek 60%, ocet 10%, cukier 5%, sól 2%, woda 

22%, przyprawy 1%, produkt spożywczy otrzymany ze świeżych ogórków, przypraw 

aromatyczno – smakowych, zalanych zalewą octową z dodatkiem soli i cukru, 

utrwalony przez pasteryzację w opakowaniu hermetycznie zamkniętym, struktura – 

dość luźno ułożone całe ogórki, jędrne, ogórki powinny być proste w kształcie 

foremnym zbliżonym do walca o długości od 6 do 8 cm, smak i zapach – 

charakterystyczny dla ogórków konserwowych, dopuszcza się osad pochodzący z 

przypraw (kopru, chrzanu, gorczycy, itp.), zawartość soli kuchennej nie więcej niż 1,5 

% wagi, opakowania – słoiki o poj. 900 - 1000 ml, termin przydatności do spożycia 

nie krótszy niż 30 dni licząc od daty dostawy do placówki.

op 30

52 Olej rzepakowy 100% rzepaku -  opakowania butelki plastikowe 5l, termin 

przydatności do spożycia nie krótszy niż 30 dni licząc od daty dostawy do placówki.
op 220

53 Oregano – opakowanie jednostkowe 110g , termin przydatności do spożycia nie 

krótszy niż 30 dni licząc od daty dostawy do placówki.
op 6

54 Oliwki zielone w całości bez pestki –op.900g, termin przydatności do 

spożycia nie krótszy niż 30 dni licząc od daty dostawy do placówki.
op 20

55 Oliwki czarne w całości bez pestki – op.900g, termin przydatności do 

spożycia nie krótszy niż 30 dni licząc od daty dostawy do placówki.
op 20

56 Oliwa z oliwek exstra vergine - op. but. 1l, termin przydatności do spożycia 

nie krótszy niż 30 dni licząc od daty dostawy do placówki.
but. 5



57

Papryka konserwowa - produkt spożywczy otrzymany z papryki świeżej 

półsłodkiej, słodkiej, pozbawionej gniazd nasiennych i innych części niejadalnych w 

zalewie octowej z dodatkiem soli, cukru, olejów jadalnych oraz roślinnych przypraw 

aromatyczno - smakowych i poddany procesowi pasteryzacji, ćwiartki, marynowana, 

konsystencja papryka jędrna, lekko miękka, nierozpadająca się, smak i zapach 

charakterystyczny dla papryki, złagodzony dodatkiem oleju, zawartość soli kuchennej 

nie więcej niż 1,0 %, opakowanie :900ml.termin przydatności do spożycia nie krótszy 

niż 30 dni licząc od daty dostawy do placówki.

op 30

58
Ocet jabłkowy – produkt polski, 100% naturalny, opakowanie jednostkowe 

500ml.,termin przydatności do spożycia nie krótszy niż 30 dni licząc od daty dostawy 

do placówki.

op 22

59
Papryka słodka - smak słodki, kolor czerwony, konsystencja sypka, zapach 

swoisty dla papryki, opakowania jednostkowe 20g, termin przydatności do spożycia 

nie krótszy niż 30 dni licząc od daty dostawy do placówki.

op 30

60
Pieprz naturalny mielony - wyrazisty, ostry aromat i piekący smak, opakowania 

jednostkowe  820g pet , termin przydatności do spożycia nie krótszy niż 30 dni licząc 

od daty dostawy do placówki.

op 20

61 Pieprz ziołowy - opakowania jednostkowe 600g, termin przydatności do spożycia 

nie krótszy niż 30 dni licząc od daty dostawy do placówki. 
op 10

62 Pieprz cytrynowy - opakowanie 900g, termin przydatności do spożycia nie 

krótszy niż 30 dni licząc od daty dostawy do placówki.
op 3

63 Pieprz cayenne – opakowanie jednostkowe 15g, termin przydatności do spożycia 

nie krótszy niż 30 dni licząc od daty dostawy do placówki.
op 30

64

Płatki kukurydziane - produkt o obniżonej zawartości soli i cukru, otrzymany z 

ziaren kukurydzy, struktura i konsystencja sypka, płatki niepokruszone, bez grudek, 

barwa złotożółta z różnymi odcieniami, smak i zapach charakterystyczny dla płatków 

kukurydzianych lekko słodki, op. 600g, termin przydatności do spożycia nie krótszy 

niż 30 dni licząc od daty dostawy do placówki.

op 30

65
Pomidory w puszce - pomidory krojone, bez skórki w soku pomidorowym, 

opakowanie jednostkowe puszka 2550g,  termin przydatności do spożycia nie krótszy 

niż 30 dni licząc od daty dostawy do placówki.

puszka 240

66
Peperonata  op. 2600g - papryka żółta 35% skład:, papryka czerwona 35%, 

cebula 16%, koncentrat pomidorowy 6,6%,  termin przydatności do spożycia nie 

krótszy niż 21 dni licząc od daty dostawy artykułów do placówki.

puszka 120

67

Pulpa pomidorowa z ziołami op. 3kg - świeży i lekko kwaśny smak, 

uzyskiwana bezpośrednio z wcześniej obranych, pokrojonych i pozbawionych 

nasion pomidorów z dodatkiem świeżych ziół,  nie przecierana,   termin 

przydatności do spożycia nie krótszy niż 30 dni licząc od daty dostawy do placówki.

puszka 50



68

Ryż biały Sonko lub równoważny - ziarno ryżu długie preparowane 

termicznie (100%), po ugotowaniu sypkie, lekkie, puszyste, niesklejone, ziarna 

powinny się rozdzielać, opakowania1kg, termin przydatności do spożycia nie krótszy 

niż 30 dni licząc od daty dostawy do placówki.

kg 250

69

Ryż jaśminowy  - ziarno ryżu długie , o jasnej barwie, o specyficznie kwiatowym 

zapachu, po ugotowaniu sypkie, lekkie, puszyste, niesklejone, ziarna powinny się 

rozdzielać, termin przydatności do spożycia nie krótszy niż 30 dni licząc od daty 

dostawy do placówki.

kg 425

70 Rodzynki – opakowanie jednostkowe 80g, termin przydatności do spożycia nie 

krótszy niż 30 dni licząc od daty dostawy do placówki.
szt. 40

71

Sok tłoczony ze świeżych owoców w kubeczku -  sok w pełni naturalny, 

tłoczony metodą na zimno z całych owoców najwyższej jakości wraz z drogocenną 

skórką, bez konserwantów, barwników i żadnych dodatków, tłoczony z owoców z 

polskich plantacji ,różne smaki op. 200ml, termin przydatności do spożycia nie 

krótszy niż 30 dni licząc od daty dostawy do placówki.

op 4500

72

Sok tłoczony ze świeżych owoców w kartonie 5l -  sok w pełni 

naturalny, tłoczony metodą na zimno z całych owoców najwyższej jakości wraz z 

drogocenną skórką, bez konserwantów, barwników i żadnych dodatków, tłoczony  

,różne smaki op. karton 5l, termin przydatności do spożycia nie krótszy niż 30 dni 

licząc od daty dostawy do placówki.

op 400

73 Sałatka szwedzka – opakowanie słoik 2500 kg, termin przydatności do spożycia 

nie krótszy niż 30 dni licząc od daty dostawy do placówki.
op 350

74 Sos sojowy - opakowania min. 150 ml, w butelkach szklanych, termin 

przydatności do spożycia nie krótszy niż 30 dni licząc od daty dostawy do placówki.
op 16

75 Soczewica czerwona – opakowanie jednostkowe 1 kg, termin przydatności 

do spożycia nie krótszy niż 30 dni licząc od daty dostawy do placówki.
op 90

76 Sól - jodowana o obniżonej zawartości sodu z potasem i magnezem op. 1kg, termin 

przydatności do spożycia nie krótszy niż 30 dni licząc od daty dostawy do placówki.
op 730

77 Szarlotka jabłka prażone – opakowanie jednostkowe 900 g, termin 

przydatności do spożycia nie krótszy niż 30 dni licząc od daty dostawy do placówki.
op 480

78 Szczaw konserwowy -  op. jednostkowe 280g, termin przydatności do spożycia 

nie krótszy niż 30 dni licząc od daty dostawy do placówki.
op 384



79
Śliwka suszona – op. jednoskowe 120 g, termin przydatności do spożycia nie 

krótszy niż 30 dni licząc od daty dostawy do placówki.
op 30

80 Słonecznik łuskany- opakowanie 1kg, termin przydatności do spożycia nie 

krótszy niż 30 dni licząc od daty dostawy do placówki.
op 6

81 Tymianek - opakowania jednostkowe  150 g, termin przydatności do spożycia nie 

krótszy niż 30 dni licząc od daty dostawy do placówki.
op 1

82
Vegeta natural – mieszanka świeżych warzyw bez glutaminianu sodu. – op. 150g , 
termin przydatności do spożycia nie krótszy niż 30 dni licząc od daty dostawy do 

placówki.

op 20

83
Woda 5l. niegazowana – opakowanie plastikowe 5l, termin przydatności do 

spożycia nie krótszy niż 30 dni licząc od daty dostawy do placówki.
szt. 1200

84
Woda 1,5 l niegazowana – butelka plastikowa 1,5l., termin przydatności do 

spożycia nie krótszy niż 30 dni licząc od daty dostawy do placówki.
szt. 60

85
Ziele angielskie - silny zapach, gorzki, korzenny smak, opakowania jednostkowe 

600 g, termin przydatności do spożycia nie krótszy niż 30 dni licząc od daty dostawy 

do placówki.

op 4

86
Zioła prowansalskie - opakowania jednostkowe 300g / pet, termin przydatności 

do spożycia nie krótszy niż 30 dni licząc od daty dostawy do placówki.
op 5

87
Żur domowy butelka szklana - skład: mąka żytnia, drożdże, kwas chlebowy, 

konsystencja półgęsta, opakowanie jednostkowe ok. 0,5 l, termin przydatności do 

spożycia nie krótszy niż 30 dni licząc od daty dostawy do placówki.

op 336

łącznie:

Słownie wartość brutto : ...................................................................................................

Uwaga: W/w łączną wartość brutto należy zamiemieścić w formularzu "OFERTA".

…...........................................….                                                                                                                                                                                         

Podpis(y) elektroniczny kwalifikowany/podpis zaufany/

elektroniczny podpis osobisty

osoby(osób) upoważnionej(ych)

do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy(ów)


