
 
Załącznik nr 1A 

 
Część nr 1 „Dostawa pieczywa” 
 

Lp. Nazwa artykułu J.m. Ilość Cena 
jednostkowa 

Wartość 
netto 

Podatek 
VAT(%) 

Wartość 
brutto 

1 Chleb krojony zwykły (600g) szt 500     

2 Bułka pszenna (400g) szt 200     

3 Chałka (500g) szt 200     

4 Bułka tarta - opak. 0,5 kg kg 3     

 
 
 
1. Zamawiający zaznacza jednocześnie, że w przypadku zaoferowania innego opakowania niż pierwotnie wymaganego w treści siwz,                
dostawca winien odpowiednio przeliczyć wymaganą ilość i podać oferowane opakowanie i pojemność (celem porównywalności ofert                           
i równego traktowania wykonawców nie może być ani więcej, ani mniej niż wymagana ilość podana w treści siwz). 
2. Dostarczane artykuły spożywcze muszą posiadać aktualny termin przydatności do spożycia - adekwatny do asortymentu spożywczego. 
 
 
 
 

     .......................................................................                                                                                                  

                                                                                                                                     /Podpisy osób upoważnionych do reprezentowania oferenta/  
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 1B 
 

Część nr 2 „Dostawa mięsa i jego podrobów oraz wędlin” 
 

Lp. Nazwa artykułu J.m. Ilość Cena 
jednostkowa 

Wartość 
netto 

Podatek 
VAT(%) 

Wartość 
brutto 

1 Łopatka  kg 40     

2 Schab wieprzowy świeży b/k kg 40     

3 Kości wieprzowe surowe (od  schabu) kg 80     

4 Kiełbasa cienka typu " wiejska" lub inna  
równoważna kg 30 

    

5 Mięso wieprzowe mielone, świeże (luzem) kg 20     

6 Udka drobiowe, świeże kg 30     

7 Filet z kurczaka świeży kg 40     

8 Szynka gotowana kg 10     

9 Polędwica sopocka kg 10     

10 Parówki cienkie wieprzowe kg 20     

 
1. Zamawiający zaznacza jednocześnie, że w przypadku zaoferowania innego opakowania niż pierwotnie wymaganego w treści siwz,                
dostawca winien odpowiednio przeliczyć wymaganą ilość i podać oferowane opakowanie i pojemność (celem porównywalności ofert                           
i równego traktowania wykonawców nie może być ani więcej, ani mniej niż wymagana ilość podana w treści siwz). 
2. Dostarczane artykuły spożywcze muszą posiadać aktualny termin przydatności do spożycia - adekwatny do asortymentu spożywczego. 
 

                                                                                                                      
                                                                                                                               .................................................................................... 

                                                                                                                                     /Podpisy osób upoważnionych do reprezentowania oferenta/  
 



Załącznik nr 1C 
Część 3 „Dostawa produktów spożywczych (ogólnie)” 
 
 

Lp. Nazwa artykułu J.m. Ilość Cena 
jednostkowa 

Wartość 
netto 

Podatek 
VAT(%) 

Wartość 
brutto 

1 Chrzan tarty (słoik) - 320 ml szt 5     

2 Koncentrat pomidorowy 30%  
(185 g) szt 30     

3 Przyprawa maggi (300ml) szt 10     

4 Ketchup łagodny (480g) szt 20     

5 Ogórek konserwowy (900g) szt 30     

6 Filet z makreli w pomidorach (170g) szt 30     

7 Tuńczyk w sosie kawałki (170g) szt 20     

8 Miód prawdziwy wielokwiatowy (500g) szt 10     

9 Drożdże (100g) szt 20     

10 Cukier waniliowy (20g) szt 30     

11 Cynamon torebki (20g) szt 5     

12 Pieprz  mielony ziołowy (20 g) szt 20     

13 Pieprz czarny (20g) szt 20     

14 Papryka słodka (15g) szt 10     

15 Majeranek (7g) szt 30     

16 Ziele angielskie  (20 g) szt 20     



17 Liść laurowy (15g) szt 20     

18 Zioła prowansalskie (20g) szt 10     

19 Galaretka owocowa różne smaki (79g) szt 60     

20 Budyń różne smaki na ¾ l naturalne barwniki 
(64g) szt 100 

    

21 Kisiel różne smaki na ¾ l wody naturalne 
barwniki (58g) szt 100     

22 Sól jodowana kg 20     

23 Groch połówkowy (500 g) szt 20     

24 Fasola "Jaś" (400 g) szt 40     

25 Cukier biały kryształ kg 100     

26 Cukier puder (500g) szt 16     

27 Kasza jęczmienna - opak.500 g kg 10     

28 Kasza gryczana - opak.500 g kg 10     

29 Mąka pszenna (typ 550) opak.1 kg kg 100     

30 Mąka ziemniaczana (0,5 kg) kg 3     

31 Makaron typu lubelski - 500 g (nitki) lub inny 
równoważny kg 20 

    

32 Makaron typu lubelski - 500 g (kolanka) lub 
inny równoważny kg 20     

33 Makaron typu lubelski - 500 g (świderki) lub 
inny równoważny kg 20     

34 Płatki kulki czekoladowe (250g) szt 60     

35 Płatki z miodem (250g) szt 60     

36 Płatki cynamonowe (250g) szt 60     



37 Olej rzepakowy rafinowany z pierwszego 
tłoczenia (1 litr) szt 30     

38 Ryż biały sypki (1 kg)  kg 30     

39 Kawa typu Inka (500g) szt 20     

40 Kakao ciemne 100g szt 30     

41 Herbata sypka (100g) szt 60     

42 Brzoskwinie w syropie 850 g szt 40     

43 Dżem (340g) różne smaki niskosłodzony, 
pasteryzowany, z kawałkami owoców szt 80 

    

44 Sok owocowy (0,5l) szt 100     

45 Biszkopty luzem okrągłe kg 10     

46 Wafelki śmietankowe, orzechowe kokosowe, 
truskawkowe  kakaowe kg 10 

    

47 Ryba wędzona makrela kg 20     

 
1. Zamawiający zaznacza jednocześnie, że w przypadku zaoferowania innego opakowania niż pierwotnie wymaganego w treści siwz,                
dostawca winien odpowiednio przeliczyć wymaganą ilość i podać oferowane opakowanie i pojemność (celem porównywalności ofert                           
i równego traktowania wykonawców nie może być ani więcej, ani mniej niż wymagana ilość podana w treści siwz). 
2. Dostarczane artykuły spożywcze muszą posiadać aktualny termin przydatności do spożycia - adekwatny do asortymentu spożywczego. 
 
 
 
                                                                   .......................................................................                                                                                                  

                                                                                                                                                                            /Podpisy osób upoważnionych do reprezentowania oferenta/  
 
 
 
 



Załącznik nr 1D 
Część 4 „Dostawa owoców i warzyw” 
 

Lp. Nazwa artykułu J.m. Ilość Cena 
jednostkowa 

Wartość 
netto 

Podatek 
VAT(%) 

Wartość 
brutto 

1 Buraki czerwone - świeże kg 100     

2 Kapusta biała  kg 100     

3 Kapusta czerwona kg 30     

4 Kapusta kiszona  kg 60     

5 Ogórki  kwaszone  kg 60     

6 Por szt 700     

7 Cebula biała kg 30     

8 Seler kg 100     

9 Czosnek polski (główka) szt 10     

10 Marchew (korzeń) płukana kg 200     

11 Pietruszka (korzeń) płukana kg 100     

12 Koper (pęczek) szt 250     

13 Natka pietruszki (pęczek) szt 100     

14 Ziemniaki kg 700     

15 Kapusta  pekińska kg 10     

16 Kalafior szt 80     

17 Brokuły szt 80     



18 Fasolka szparagowa kg 50     

19 Pieczarki kg 50     

20 Ogórek świeży kg 20     

21 Pomidor świeży kg 50     

22 Papryka kg 5     

23 Rzodkiewka (pęczek) szt 100     

24 Szczypiorek świeży (pęczek) szt 100     

25 Sałata świeża szt 150     

26 Sałata lodowa szt 30     

27 Mandarynki kg 50     

28 Banany kg 100     

29 Jabłka kg 300     

30 Cytryny kg 5     

 
1. Zamawiający zaznacza jednocześnie, że w przypadku zaoferowania innego opakowania niż pierwotnie wymaganego w treści siwz,                
dostawca winien odpowiednio przeliczyć wymaganą ilość i podać oferowane opakowanie i pojemność (celem porównywalności ofert                           
i równego traktowania wykonawców nie może być ani więcej, ani mniej niż wymagana ilość podana w treści siwz). 
2. Dostarczane artykuły spożywcze muszą posiadać aktualny termin przydatności do spożycia - adekwatny do asortymentu spożywczego. 
 
 
                                                                                       .......................................................................                                                                                                

                                                                                                                                                                                /Podpisy osób upoważnionych do reprezentowania oferenta/  
 
 
 
 



Załącznik nr 1E 
Część 5 „Dostawa produktów nabiałowych” 
 

Lp. Nazwa artykułu J.m. Ilość Cena 
jednostkowa 

Wartość 
netto 

Podatek 
VAT(%) 

Wartość 
brutto 

1 Jajka świeże klasy L szt 1000     

2 Jogurt typu Jogobella (125g) szt 450     

3 Serek typu Danio (125g) szt 450     

4 Twaróg półtłusty kg 60     

5 Serek topiony typu Hochland (100g) szt 140     

6 Ser żółty typu Edamski kg 10     

7 Masło 82% tłuszczu (200g) szt 300     

8 Śmietana 18 % (200 g) szt 100     

9 Masło roślinne (200 g)  szt 30     

10 Mleko - 2 %  (1l) szt 1000     

 
1. Zamawiający zaznacza jednocześnie, że w przypadku zaoferowania innego opakowania niż pierwotnie wymaganego w treści siwz,                
dostawca winien odpowiednio przeliczyć wymaganą ilość i podać oferowane opakowanie i pojemność (celem porównywalności ofert                           
i równego traktowania wykonawców nie może być ani więcej, ani mniej niż wymagana ilość podana w treści siwz). 
2. Dostarczane artykuły spożywcze muszą posiadać aktualny termin przydatności do spożycia - adekwatny do asortymentu spożywczego. 
 
 
    

     .......................................................................                                                                                                  

                                                                                                                                     /Podpisy osób upoważnionych do reprezentowania oferenta/  
 

 



Załącznik  nr 1G 
Część 6 „Dostawa produktów mrożonych”                                                                                                                                    
 
 

Lp. Nazwa artykułu J.m. Ilość Cena 
jednostkowa 

Wartość 
netto 

Podatek 
VAT(%) 

Wartość 
brutto 

1 Mieszanka warzywna  kg 50     

2 Fasolka szparagowa kg 50     

3 Kalafior kg 40     

4 Brokuły kg 40     

5 Truskawka kg 20     

6 Mieszanka kompotowa kg 20     

7 Filety rybne mrożone 
Morszczuk gat. I bez glazury kg 30   

  

 
1. Zamawiający zaznacza jednocześnie, że w przypadku zaoferowania innego opakowania niż pierwotnie wymaganego w treści siwz,                
dostawca winien odpowiednio przeliczyć wymaganą ilość i podać oferowane opakowanie i pojemność (celem porównywalności ofert                           
i równego traktowania wykonawców nie może być ani więcej, ani mniej niż wymagana ilość podana w treści siwz). 
2. Dostarczane artykuły spożywcze muszą posiadać aktualny termin przydatności do spożycia - adekwatny do asortymentu spożywczego. 

 
 
 
 

..................................................................................................                                                                                                  
                                                                                                                                                            /Podpisy osób upoważnionych do reprezentowania oferenta/ 


