
 1

Załącznik nr 6 

FF OO RR MM UU LL AA RR ZZ   CC EE NN OO WW YY   
 
Pakiet 1 – Mięso i wędlina  
  

  
L.p. 

Nazwa j.m. 
 

Ilość Cena netto 
jednostki 

PLN 

Wartość 

Netto PLN Stawka 
VAT % 

Wartość 
podatku 

VAT 

Brutto PLN 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
M i ę s o 

 
1. Filety z piersi kurcząt extra kg 650   

 
   

2. Łopatka b/kości, słonina całkowicie zdjęta,  
extra 

kg 450   
 

   

3. Mięso drobiowe gulaszowe z indyka extra, bez 
błon i tłuszczu 

kg 150   
 

   

4. Mięso gulaszowe wieprzowe extra., bez błon i 
tłuszczu 

kg 150   
 

   

5. Mięso wołowe gulaszowe extra, bez błon i 
tłuszczu 

kg 150   
 

   

6. Noga z kurczaka świeża (pałka) kg 350   
 

   

7. Pierś z indyka extra, bez błon, tłuszczu kg 300   
 

   

8. Porcje kulinarne z kurcząt extra kg 100   
 

   

9. Schab b/kości extra, bez błon, tłuszczu kg 180      
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10. Skrzydła kurczaka, świeże, extra kg 180      
 

11. Szynka b/kości extra, bez błon, tłuszczu kg 160      
 

 
W ę d l i n y 

 
12. Boczek wędzony chudy extra kg 60      

 
13. Filet drobiowy wędzony extra kg 70      

 
14. Frankfurterki max. 10% tłuszczu w 100g 

produktu 
kg 200      

 
15. Kiełbasa biała delikatesowa max. 10% tłuszczu 

w 100g produktu, w osłonie naturalnej 
kg 100      

 
16. Kiełbasa na ognisko długość ok.15 cm, max. 

10% tłuszczu w 100g produktu, w osłonie 
naturalnej 

kg 300      

17. Kiełbasa sucha drobiowa max. 10% tłuszczu   
w 100g produktu, w osłonie naturalnej 

kg 50      
 

18. Kiełbasa typu salami texas max. 10% tłuszczu 
w 100g produktu, w osłonie naturalnej 

kg 50      
 

19. Parówki cienkie cielęce, max 10% tłuszczu      
w 100g produktu, w osłonie naturalnej 

kg 150      
 

20. Parówki drobiowe do hot-doga I gat., min.   
70-80%mięsa w 100g produktu, max 10% 
tłuszczu w 100g produktu, w osłonie 
naturalnej 

kg 150      
 

21. Pierś z indyka wędzona extra, min. 70% mięsa 
w 100g produktu 

kg 150      
 

22. Polędwica sopocka wieprzowa, wędzona, 
extra, min. 70% mięsa w 100g produktu 

kg 90      
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23. Schab pieczony extra, max 10% tłuszczu          
w 100g produktu 

kg 60      
 

24. Salami z pieprzem extra, max 10% tłuszczu      
w 100g produktu 

kg 30      
 

25. Szynka z kurczaka extra, max 10% tłuszczu      
w 100g produktu, min. 80% mięsa drobiowego 

kg 30 
 

     

26. Szynka wędzona extra, max 10% tłuszczu        
w 100g produktu, min. 80% mięsa 
wieprzowego 

kg 180      
 

27. Szynka gotowana extra, max 10% tłuszczu      
w 100g produktu, min. 80% mięsa 
wieprzowego 

kg 130      
 

                                                                                                                 RAZEM    
 

 

Zapis słowny: 
Wartość dostawy netto:................................................................................................................................................................................zł.  

Wartość podatku VAT:...................................................................................................................................................................................zł.  

Wartość dostawy brutto:.............................................................................................................................................................................. zł.   

Termin dostawy: do 2 godzin od otrzymania zamówienia, trzy razy w tygodniu. 

Termin płatności: 21 dni od dostarczenia faktury. 

 
............................................ dnia.............................                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                     
 
 

        …..………………………………………..…………………………………………………………….. 
                               (Czytelny podpis i pieczęć upoważnionego/nych Przedstawiciela)i 
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Załącznik nr 6 

  

FF OO RR MM UU LL AA RR ZZ   CC EE NN OO WW YY   

Pakiet 2 – Warzywa i owoce  
 

  L.p. Nazwa j.m. 
 

Ilość Cena netto 
jednostki 

PLN 

Wartość 
 

Netto PLN Stawka VAT 
% 

Wartość 
podatku VAT 

Brutto PLN 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Agrest kg 80      

 
2. Arbuzy kg 800      

 
3. Banany kg 500      

 
4. Borówki amer. kg 100      

 
5. Brzoskwinie kg 250      

 
6. Buraki czerwone kg 300      

 
7. Cebula kg 200      

 
8. Cebula czerwona kg 50      

 
9. Cytryny kg 30      

 
10. Czereśnie 

 
kg 150      
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11. Czosnek główki, krajowy szt 50      
 

12. Dymka szczypior pęczek szt 300      
 

13. Fasola biała « Jaś » mały kg 50      
 

14. Gruszki kg 400      
 

15. Jabłka  kg 1800      
 

16. Kapusta czerwona kg 100      
 

17. Kapusta główki kg 200      
 

18. Kapusta kiszona (wiaderka do 5 
kg), bez środków konserwujących    
i zakwaszających 

kg 150      
 

19. Kapusta pekińska kg 200      
 

20. Kiwi kg 60      
 

21. Koper pęczek szt 300      
 

22. Maliny kg 300      
 

23. Mango kg 50      
 

24. Marchew 
 

kg 1200      
 

25. Morele  
 
 

kg 150      
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26. Natka pietruszki pęczek 
 

szt. 200      
 

27. Nektarynki kg 300      
 

28. Ogórek zielony kg 400      
 

29. Ogórek gruntowy kg 300      
 

30. Ogórki kwaszone naturalnie, bez 
środków konserwujących i 
zakwaszających, wiaderka 5 kg 

kg 100      

31. Papryka czerwona kg 100      
 

32. Papryka zielona kg 100      
 

33. Papryka żółta kg 100      
 

34. Pieczarki kl.I kg 150      
 

35. Pietruszka korzeń kg 50      
 

36. Pomarańcze kg 400      
 

37. Pomidor krajowy kg 800      
 

38. Por 
 

kg 350      
 

39. Rzodkiewki pęczek 
 

szt.  200      
 

40. Sałata 
 
 

szt. 250      
 



 7

41. Sałata lodowa 
 

szt. 150      
 

42. Seler kg 100      
 

43. Seler naciowy kg 50      
 

44. Szczaw świeży 
 

kg 50      

45. Szpinak świeży kg 15 
 

     

46. Śliwki typu Renkloda, dobrze 
oddzielająca się pestka, słodka 

kg 350      

47. Truskawki kg 300      
 

48. Winogrona kg 150      
 

49. Wiśnie kg 100 
 

     

50. Zestaw do kiszenia ogórków szt. 100      
 

51. Ziemniaki młode kg 2500      
 

                                                                                                             RAZEM    
 

 

Zapis słowny: 

 
Wartość dostawy netto:...............................................................................................................................................................................zł.  

Wartość podatku VAT:..................................................................................................................................................................................zł.  

Wartość dostawy brutto:............................................................................................................................................................................ zł.   



 8

Termin dostawy: do 2 godzin od otrzymania zamówienia, sześć razy w tygodniu. 

 

Termin płatności: 21 dni od dostarczenia faktury. 
 
 
 
............................................ dnia.............................          
                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                        ……………………………...………………………………………………………………………………….. 
                           (Podpis czytelny i pieczęć upoważnionego/nych Przedstawiciela/li) 
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Załącznik nr 6 
 

FF OO RR MM UU LL AA RR ZZ   CC EE NN OO WW YY   

Pakiet 3 – Mrożonki  
 

  L.p. Nazwa j.m. 
 

Ilość Cena netto 
jednostki 

PLN 

Wartość 

Netto PLN Stawka 
VAT % 

Wartość 
podatku 

VAT 

Brutto PLN 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Brokuły róża op. 2,5 kg 

 
kg 180      

2. Brukselka op. 2,5 kg 
 

kg 150      

3. Bułki do hamburgerów z sezamem 100g szt. 1000  
 

    

4. Bułki do hot-dogów 170g 
 

szt. 1000      

5. Ciasto francuskie opakowanie od 1,5 do 
3 kg 

kg 30      

6. Dorsz filet b/s skóry, Shatterpack (ryby 
układane warstwami, przekładane folią) 

kg 300      

7. Fasola szparagowa żółta cała op. 2,5 kg kg 150  
 

    

8. Fasola szparagowa zielona cała op. 2,5 
kg 

kg 150   
 

   

9. Fasola szparagowa zielona cięta op. 2,5 
kg 

kg 150  
 

    

10. Groszek zielony mrożony op. 2,5 kg 
 

kg 150  
 

    

11. Kalafior Romanesco pakowany op. 2,5 
kg 

kg 180  
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12. Kalafior róża op. 2,5 kg 
 

kg 180      

13. Kukurydza kolby 
 

szt. 1000      

14. Kurka drobna krojona pakowana od 150 
do 250g 

kg 20      

15. Marchew paryska op. 2,5 kg 
 

kg 180      

16. Marchewka z groszkiem op. 2,5 kg 
 

kg 150      

17. Mieszanka kompotowa 5-składnikowa 
op. 2,5 kg 

kg 150      

18. Miruna filet, Shatterpack (ryby układane 
warstwami, przekładane folią) 

kg 300      

19. Maliny mrożone  op. 2,5 kg 
 

kg 100      

20. Owoce leśne mrożone  op. 2,5 kg 
 

kg 100      

21. Puree z dyni op. 2,5 kg 
 

kg 80      

22. Szpinak liście op. 2,5 kg 
 

kg 120      

23. Tilapia, Shatterpack (ryby układane 
warstwami, przekładane folią) 

kg 300      

24. Truskawki mrożone  op. 2,5 kg 
 

kg 100      

25. Włoszczyzna mrożona w paski 
(marchew, seler, pietruszka, por) kl.I, 
op. 2,5 kg 

kg 400      

                                                                                                              RAZEM    
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Zapis słowny: 
 

Wartość dostawy netto:................................................................................................................................................................................zł.  

Wartość podatku VAT:...................................................................................................................................................................................zł.  

Wartość dostawy brutto:...............................................................................................................................................................................zł.   

Termin dostawy: do 2 godzin od otrzymania zamówienia, trzy razy w tygodniu. 

Termin płatności: 21 dni od dostarczenia faktury. 
 
 
 
 
............................................ dnia.............................       
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                     …..…….……..……………………..…………………………………………………………………….. 
                 (Podpis czytelny i pieczęć upoważnionego/nych Przedstawiciela/i) 
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Załącznik nr 6 
 

FF OO RR MM UU LL AA RR ZZ   CC EE NN OO WW YY   

Pakiet 4 – Artykuły ogólnospożywcze  
 

  L.p. Nazwa j.m. 
 

Ilość Cena 
netto 

jednostki 
PLN 

Wartość 

Netto PLN Stawka 
VAT % 

Wartość 
podatku 

VAT 

Brutto PLN 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Ananas w plastrach, w mini w lekkim syropie 

3100g - masa po odcieku 1790 g. 
szt. 6      

2. Batoniki musli 40g 
 

szt. 3000      

3. Baton typu KITKAT lub równoważny 45 
 

szt. 1000      

4. Baton typu MARS lub równoważny 42g 
 

szt. 1000      

5. Baton typu PRINCE-POLO lub równoważny 52g 
 

szt. 1000      

6. Baton typu Snickers lub równoważny 51g 
 

szt. 1000      

7. Brzoskwinie połówki 2650 ml 
 

szt. 5      

8. Budyń bez cukru różne smaki opakowanie 1 kg  
 

szt. 25      

9. Cebulka prażona opakowania pet 0,6 kg 
 

szt. 15      

10. Chipsy owocowe 30g 
 

szt. 1000      

11. Chrzan tarty na kwasku cytrynowym, opakowania 
słoiki od 200 do 500ml 

kg 3      
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12. Ciasto domowe (sernik, jabłecznik, piernik, ciasto 
marchewkowe) bez środków konserwujących, bez 
glutenu, z obniżoną ilością cukru i tłuszczu, bez 
polepszaczy smaku i koloru 

kg 300  
 

    

13. Cukier biały (opakowania torebki papierowe 1 kg) kg 750  
 

    

14. Cukier puder (opakowania do 1 kg) 
 

kg 30      

15. Cukier wanilinowy opakowania pet 1,4 kg 
 

szt. 2      

16. Czekolada 60% 1 szt. 100g 
 

szt. 1200      

17. Dżem niskokosłodzony, opakowania jednostkowe 
25g w opakowaniu zbiorczym – różne smaki np.: 
truskawkowy, wiśniowy itd. 

szt. 2800      

18. Dżem 100% (dżem ze 100% zawartością owoców; 
na 100g dżemu użyto 100g owoców), 
niskokosłodzony, różne smaki np.: truskawkowy, 
wiśniowy, morelowy itd., op. 250g 

szt. 400      

19. Fasola konserwowa czerwona - opakowania puszki 
o pojemności 400g 

szt. 50      

20. Galaretka owocowa, opakowanie 1kg różne smaki 
np. pomarańczowa, cytrynowa, agrestowa, 
wiśniowa, bez cukru 

szt. 30      

21. Gofry opakowanie 6 szt. 250g 
 

szt. 1600      

22. Groszek konserwowy ziarno opakowania puszki     
o pojemności 200g 

szt. 200      

23. Herbata liściasta czarna typu AHMAD lub 
równoważna (opakowania 100g; herbata 
zapakowana w kartonik)  

op. 350      

24. Herbata miętowa opakowanie (opakowania 100g; 
herbata zapakowana w kartonik) 

op. 10      
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25. Kakao naturalne bez cukru 200g 
 

szt. 100      

26. Kasza gryczana cała, opakowania 5 kg, po 
ugotowaniu winna być sypka i nie powinna się 
sklejać 

kg 50      

27. Kasza jęczmienna wiejska, średnia, opakowania od 
3 do 5 kg, po ugotowaniu winna być sypka i nie 
powinna się sklejać 

kg 150      

28. Kasza manna opakowania 0,5kg  
 

kg 30      

29. Ketchup 900ml łagodny, zużyto do wytworzenia 
nie mniej niż 193g pomidorów na 100g, bez 
glutaminianu sodu, bez konserwantów i 
zagęszczaczy, naturalne aromaty, przyprawy, typu 
Pudliszki lub równoważny 

szt. 450      

30. Ketchup 12g łagodny, zużyto do wytworzenia nie 
mniej niż 193g pomidorów na 100g, bez 
glutaminianu sodu, bez konserwantów i 
zagęszczaczy, naturalne aromaty, przyprawy 

szt. 800      

31. Koncentrat pomidorowy 30% opakowanie 900g, 
bez glutaminianu sodu, bez konserwantów i 
zagęszczaczy, zużyto do wytworzenia nie mniej niż 
120g na 100g produktu 

szt. 100      

32. Krem chrzanowy 180g szt. 30   
 

   

33. Krem czekoladowy typu NUTELLA lub równoważny 
opakowanie jednostkowe 20g 

szt. 2000      

34. Kukurydza konserwowa ziarno opakowania puszki 
o pojemności 400g, waga masy netto po odcieku, 
cena za masę netto po odcieku, bez glutaminianu 
sodu, z niską zawartością soli/sodu 

szt. 80  
 
 

 

    

35. Kwasek cytrynowy opakowania 1-1,5 kg 
 

kg 50      
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36. Majonez opakowanie 900g, wartość energetyczna 
w 100g produktu min. 620 kcal, bez glutaminianu 
sodu, z niską zawartością soli/sodu 

szt. 40      

37. Majonez opakowanie 12g, wartość energetyczna 
w 100g produktu min. 620 kcal, bez glutaminianu 
sodu, z niską zawartością soli/sodu 

szt. 800      

38. Makaron 100% pszenicy Duru, penne - 
opakowania 0,5kg-2 kg, po ugotowaniu 
konsystencja stała, nie powinien się sklejać, 
Lubella lub równoważny (o tych samych cechach 
organoleptycznych) 

op. 100      

39. Makaron 100% pszenicy Duru, świderki - 
opakowania 0,5kg-2 kg, po ugotowaniu 
konsystencja stała, nie powinien się sklejać, 
Lubella lub równoważny 

op. 100      

40. Makaron 100% pszenicy Duru, nitka cięta - 
opakowania 0,5kg-2 kg, po ugotowaniu 
konsystencja stała, nie powinien się sklejać, 
Lubella lub równoważny (o tych samych cechach 
organoleptycznych) 

op. 100      

41. Makaron 100% pszenicy Duru, kokardki - 
opakowania 0,5 kg-2 kg, po ugotowaniu 
konsystencja stała, nie powinien się sklejać, 
Lubella lub równoważny (o tych samych cechach 
organoleptycznych) 

op. 100      

42. Makaron 100% pszenicy Duru, Lubella 
Conchigliette piccole – muszelki małe - 
opakowania 0,4 kg-1 kg, po ugotowaniu 
konsystencja stała, nie powinien się sklejać, 
Lubella lub równoważny (o tych samych cechach 
organoleptycznych) 

op. 100      

43. Makaron Lubella Eliche Tricolore – świderki 100% 
pszenicy Duru - opakowania 0,4 kg-1 kg, po 

op. 100      
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ugotowaniu konsystencja stała, nie powinien się 
sklejać, Lubella lub równoważny (o tych samych 
cechach organoleptycznych) 

44. Makaron pełnoziarnisty Lubella Fusilli-Świdry 
opak. min. 400g lub równoważny (o tych samych 
cechach organoleptycznych, wyprodukowany z 
mąki pełnoziarnistej) 

op. 200      

45. Margaryna do pieców konwekcyjno-parowych 
typu RAMA COMBI 3,7l 

szt. 20   
 

   

46. Mąka kukurydziana, torebki papierowe 1kg 
 

kg 10      

47. Mąka orkiszowa, torebki papierowe 1kg 
 

szt. 10      

48. Mąka pszenna luksusowa typ 550, torebki 
papierowe 1kg 

kg 300      

49. Mąka ziemniaczana, torebki papierowe 1kg 
 

szt. 30      

50. Mąka żytnia razowa, torebki papierowe 1kg 
 

szt. 10      

51. Miód naturalny opakowania jednostkowe 25g szt. 3000  
 

    

52. Miód naturalny 950g 
 

szt. 100      

53. Musli bez cukru 350g szt. 100  
 

    

54. Musztarda łagodna, opakowanie 900g 
 

szt. 50      

55. Musztarda łagodna, opakowanie 12g, opakowanie 
zbiorcze 

szt. 800      

56. Napój owocowy 0,2 l owocowy ze słomką, bez 
dodatku cukru i substancji słodzących 

szt. 2500      

57. Ocet spirytusowy 10% (butelki do1 litra) 
 

l 20  
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58. Ogórki konserwowe całe, opakowania słoiki                
o pojemności do 1500l, waga masy netto po 
odcieku, cena za kg masy netto po odcieku, bez 
środków konserwujących 

kg 50      

59. Olej roślinny rafinowany o zawartości kwasów 
jednonienasyconych powyżej 50% i zawartości 
kwasów wielonienasyconych poniżej 40% 
(opakowania butelki plastikowe 5l) 

szt. 200      

60. Oliwa z oliwek ex. vergin butelka 0,75l 
 

szt. 40  
 

    

61. Oliwki czarne b/p 0,9g 
 

szt. 24  
 

    

62. Oliwki zielone b/p 0,9l  
 

szt. 24  
 

    

63. Owoce suszone (bez dodatku cukru i substancji 
słodzących, soli, tłuszczu, bezglutenowe) 80 g 

szt. 200      

64. Paluszki z makiem, sezamem 80g 
 

szt. 1000      

65. Pieczywo tostowe pszenne  
 

op. 200  
 

    

66. Płatki śniadaniowe kukurydziane pakowane 500g 
bez dodatku cukru oraz obniżoną zawartością 
soli/sodu 

op. 300      

67. Płatki śniadaniowe (z owocami) pakowane 250g op. 200  
 

    

68. Płatki śniadaniowe (kulki czekoladowe) pakowane 
250g 

 300      

69. Płatki owsiane górskie zwykłe op. 1 kg 
 

kg 15      

70. Polewa Carte dor lub równoważna 1,2 kg 
opakowanie butelki plast. 

szt. 30      

71. Przyprawa bazylia PET 0,3 kg, bez glutaminianu 
sodu 

szt. 5  
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72. Przyprawa curry PET 0,3 kg, bez glutaminianu sodu szt. 5  
 

    

73. Przyprawa cynamon PET 0,3 kg, bez glutaminianu 
sodu 

szt. 5      

74. Przyprawa czosnek granulowany PET 0,3 kg, bez 
glutaminianu sodu 

szt. 5      

75. Przyprawa gałka muszkatołowa mielona PET 0,3 
kg, bez glutaminianu sodu 

szt. 5      

76. Przyprawa kminek PET 0,3 kg, bez glutaminianu 
sodu 

szt. 5  
 

    

77. Przyprawa liść laurowy PET 0,3 kg, bez 
glutaminianu sodu 

szt. 5      

78. Przyprawa maggi – opakowania 1l, bez 
glutaminianu sodu 

szt. 20      

79. Przyprawa majeranek 0,3 kg PET 
 

szt. 15      

80. Przyprawa oregano PET 0,2 kg  szt. 5  
 

    

81. Przyprawa papryka mielona słodka PET 0,85 kg szt. 6  
 

    

82. Przyprawa papryka mielona ostra, PET 0,85 kg szt. 6 
 

     

83. Przyprawa pieprz czarny mielony PET 1 kg  
 

kg 10      

84. Przyprawa tymianek PET 0,3 kg, bez glutaminianu 
sodu 

szt. 3      

85. Przyprawa warzywna kuchenna z warzyw 
suszonych bez glutaminianu sodu 1 kg 

kg 30      

86. Przyprawa ziele angielskie opakowania PET 0,65 kg  szt. 5  
 

    

87. Pulpa pomidorowa bez konserwantów, do 
przygotowania zużyto 120g pomidorów w 100g 

szt. 30      
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produktu, 2-3 kg 
88. Rodzynki sułtanki jasne złote opakowanie 1 kg kg 3  

 
    

89. Ryż typu KNORR lub równoważny, długoziarnisty, 
opakowania 3 kg, wartość energetyczna w 100g 
ryżu – kaloryczność min. 340 kcal, po ugotowaniu 
winien być sypki i nie powinien się sklejać 

szt. 30      

90. Soki owocowe 100% owoców bez dodatku cukru    
i substancji słodzących, w opakowaniach 200 ml 

szt. 800  
 

    

91. Sól drobna 1 kg jodowana, kamienna, z obniżoną 
zawartością sodu 

kg 100      

92. Spody do pizzy 150-200g szt. 1000  
 

    

93. Tortilla 25 cm 1 szt. 75g 
 

szt. 1000      

94. Tuńczyk w kawałkach w sosie własnym 1300g szt. 5   
 

   

95. Zacierki 250g 
 

szt. 60      

96. Żelatyna spożywcza opakowanie 1 kg, bez 
glutaminianu sodu 

kg 5      

97. Żurawina do mięs 295g 
 

szt. 30      

                                                                                                                            RAZEM    
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Informacje dodatkowe:  

1) Zbożowe produkty śniadaniowe i inne produkty zbożowe: a) bez dodatku cukrów i substancji słodzących, b) o niskiej 
zawartości soli/sodu (zawierającej nie więcej niż 0,12 g sodu lub równoważnej ilości soli na 100 g lub 100 ml środka 
spożywczego.  

2) Przeciery warzywne, owocowo-warzywne: a) bez dodatków cukrów i substancji słodzących, b) bez dodatku soli.  

3) Zioła i przyprawy suszone bez dodatku soli. 
 

Zapis słowny: 
Wartość dostawy netto:...............................................................................................................................................................................zł.  

Wartość podatku VAT:..................................................................................................................................................................................zł.  

Wartość dostawy brutto:..............................................................................................................................................................................zł.   

 

Termin dostawy: do 2 godzin od otrzymania zamówienia, trzy razy w tygodniu. 

Termin płatności: 21 dni od dostarczenia faktury. 

 
 
............................................ dnia.............................               
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                           
 
  
              ………………………………………………………………………………………………………….…. 
                                 (Czytelny podpis i pieczęć upoważnionego Przedstawiciela/i) 
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Załącznik nr 6 

 
 

FF OO RR MM UU LL AA RR ZZ   CC EE NN OO WW YY   

Pakiet 5 – Pieczywo  
 
 

  
L.p. 

Nazwa j.m. 
 

Ilość Cena 
netto 

jednostki 
PLN 

Wartość 

Netto PLN Stawka 
VAT 

Wartość 
podatku 

VAT 

Brutto PLN 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1.  Bułka do zapiekanek 120g, max 0,3g soli w 100g 

produktu 
szt. 2000      

2.  Bułka grahamka 50g, max 0,3g soli w 100g 
produktu 

szt. 2000      

3.  Bułka maślana 100g, mąka pszenna, mleko, 
margaryna, jaja, drożdże, sól 0,3g, cukier 10g, 
tłuszczu 0,3g w 100g produktu 

szt. 1700      

4.  Bułka pszenna 50g, max 0,3g soli w 100g 
produktu 

szt. 25000      

5.  Bułka tarta (opakowanie od 1-3 kg), z pieczywa 
pszennego, bez dodatku maku, ziół, chleba 

kg 150      

6.  Bułka ziarnista 50g, max 0,3g soli w 100g 
produktu 

szt. 2000      

7.  Chałka (mąka pszenna, mleko, margaryna, jaja, 
drożdże, sól 0,3g, cukier 10g, tłuszczu 0,3g w 
100g produktu) 

szt. 300      

8.  Chleb baltonowski pszenny, krojony, do 350g 
max 0,3g soli w 100g produktu 

szt. 550      

9.  Chleb graham krojony, do 500g max 0,3g soli w 
100g produktu 

szt. 300      
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10.  Chleb pełnoziarnisty, krojony do 500g max 0,3g 
soli w 100g produktu 

szt. 300      

11.  Chleb razowy ze słonecznikiem krojony, do 500g 
max 0,3g soli w 100g produktu 

szt. 300      

12.  Chleb razowy zwykły, krojony, do 500g max 0,3g 
soli w 100g produktu 

szt. 300      

13.  Drożdżówka z jagodami 100g mąka pszenna, 
mleko, margaryna, jaja, drożdże, sól 0,3g, cukier 
10g, tłuszczu 0,3g w 100g produktu 

szt. 1200 
 

     

14.  Pączki z nadzieniem owocowym 50g max 0,3g 
soli w 100g produktu, nadzienie bez środków 
konserwujących 

szt. 2400      

15.  Rogal pszenny z makiem 100g max 0,3g soli      
w 100g produktu 

szt. 1500 
 

     

16.  Rogal pszenny z sezamem 100g max 0,3g soli    
w 100g produktu 

szt. 1500 
 

     

17.  Rogaliki maślane 50g mąka pszenna, mleko, 
margaryna, jaja, drożdże, sól 0,3g, cukier 10g, 
tłuszczu 0,3g w 100g produktu 

szt. 3000 
 

     

                                                                                                             RAZEM  
 

  

 

 

Zapis słowny: 
 

Wartość dostawy netto:...............................................................................................................................................................................zł.  

Wartość podatku VAT:..................................................................................................................................................................................zł.  

Wartość dostawy brutto:..............................................................................................................................................................................zł.   
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Termin dostawy: do 5 godzin od otrzymania zamówienia, siedem razy w tygodniu, dwa razy dziennie. 

Termin płatności: 21 dni od dostarczenia faktury. 
 
 
 
............................................ dnia.............................                                           
                                                                                                                                          
 
                                                                                                                                       

…………………………….…………………………………..…………………………………….. 
                                       (Czytelny podpis i pieczęć upoważnionego Przedstawiciela/i) 
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Załącznik nr 6 

 

FF OO RR MM UU LL AA RR ZZ   CC EE NN OO WW YY   

Pakiet 6 – Woda mineralna  
 

  
L.p. 

Nazwa j.m. 
 

Ilość Cena 
netto 

jednostki 
PLN 

Wartość 

Netto PLN Stawka 
VAT 

Wartość 
podatku 

VAT 

Brutto PLN 

1 2 3 4 5 6 7 8 8 
1. Naturalna woda mineralna nasycona dwutlenkiem 

węgla: woda mineralna, średnio nasycona 
dwutlenkiem węgla – od 1500 do 4000 mg/l CO2 
spełniająca wymagania Rozporządzenia Ministra 
Zdrowia z dnia 29 kwietnia 200 4r. w sprawie 
naturalnych wód mineralnych, naturalnych wód 
źródlanych i wód stołowych, konsystencja  
–płynna, barwa- bezbarwny płyn, klarowny, bez 
osadów i innych zanieczyszczeń, smak i zapach  
– bezwonna i bez obcych posmaków, woda 
pochodząca z udokumentowanych zasobów 
podziemnych o naturalnym stabilnym składzie 
mineralnym, izolowanym nakładem geologicznym 
chroniącym zasób od zanieczyszczeń, ze stale 
monitorowanych ujęć; opakowania jednostkowe – 
butelki z tworzyw sztucznych niewchodzących w 
reakcję ze związkami mineralnymi rozpuszczonymi 
w wodzie i posiadające atest o dopuszczeniu do 
kontaktu z żywnością; butelki z tworzywa 
sztucznego 0,5 l 

szt. 20000      
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2. Naturalna woda mineralna nienasycona 
dwutlenkiem węgla: produkt –woda mineralna, nie 
nasycona dwutlenkiem węgla –niegazowana 
spełniająca wymagania Rozporządzenia Ministra 
Zdrowia z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie 
naturalnych wód mineralnych, naturalnych wód 
źródlanych i wód stołowych, konsystencja –płynna, 
barwa - bezbarwny płyn, klarowny, bez osadów i 
innych zanieczyszczeń, smak i zapach –bezwonna i 
bez obcych posmaków, woda pochodząca z 
udokumentowanych, zasobów podziemnych o 
naturalnym stabilnym składzie mineralnym, 
izolowanym nakładem geologicznym chroniącym 
zasób od zanieczyszczeń, ze stale monitorowanych 
ujęć; opakowania jednostkowe – butelki z tworzyw 
sztucznych nie wchodzących w reakcję ze 
związkami mineralnymi rozpuszczonymi w wodzie i 
posiadające atest o dopuszczeniu do kontaktu z 
żywnością; butelki z tworzywa sztucznego 0,5 l 

szt. 25000      

3. Naturalna woda mineralna nienasycona 
dwutlenkiem węgla: produkt –woda mineralna, 
nienasycona dwutlenkiem węgla –niegazowana 
spełniająca wymagania Rozporządzenia Ministra 
Zdrowia z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie 
naturalnych wód mineralnych, naturalnych wód 
źródlanych i wód stołowych, konsystencja –płynna, 
barwa - bezbarwny płyn, klarowny, bez osadów i 
innych zanieczyszczeń, smak i zapach –bezwonna i 
bez obcych posmaków, woda pochodząca z 
udokumentowanych, zasobów podziemnych o 
naturalnym stabilnym składzie mineralnym, 
izolowanym nakładem geologicznym chroniącym 
zasób od zanieczyszczeń, ze stale monitorowanych 
ujęć; opakowania jednostkowe – butelki z tworzyw 
sztucznych nie wchodzących w reakcję ze 
związkami mineralnymi rozpuszczonymi w wodzie i 

szt. 100      
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posiadające atest o dopuszczeniu do kontaktu z 
żywnością; butelki z tworzywa sztucznego 5 l 
                                                                                                             RAZEM    

 
 

 
Zapis słowny: 

 
Wartość dostawy netto:......................................................................................................................................................................zł.  

Wartość podatku VAT:........................................................................................................................................................................zł.  

Wartość dostawy brutto:....................................................................................................................................................................zł.   

Termin dostawy: do 2 godzin od otrzymania zamówienia, 1 raz na 2-3 tygodnie. 
 

Termin płatności: 21 dni od dostarczenia faktury. 
 
 
 
 
 
............................................ dnia.............................                                                            
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                            

……………………………………………….……………………………………………………….. 
                                       (Czytelny podpis i pieczęć upoważnionego Przedstawiciela/i) 
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Załącznik nr 6 

FF OO RR MM UU LL AA RR ZZ   CC EE NN OO WW YY   

Pakiet 7 – Nabiał  
  

  
L.p. 

Nazwa j.m. 
 

Ilość Cena 
netto 

jednostki 
PLN 

Wartość 

Netto PLN Stawka 
VAT 

Wartość 
podatku VAT 

Brutto PLN 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Jogurt naturalny bez substancji zagęszczających: 

białka mleka, mleka w proszku; op. 0,5l 
szt. 1000 

 
     

2. Masło extra z zawartością tłuszczu nie mniej niż 
80% opakowanie kostka 200g, bez oleju,  bez 
dodatków roślinnych i konserwantów  

kg 80      

3. Masło o zawartości tłuszczu nie mniej niż 80% 
opakowanie jednostkowe 10g, bez oleju,  bez 
dodatków roślinnych i konserwantów 

szt. 6000      

4. Mleko UHT 2% tłuszczu, opakowanie karton 1,5l, 
bez dodatku cukru i substancji słodzących 
zdefiniowanych w rozporządzeniu 

szt. 2500      

5. Ser mozzarella do pizzy i sałatek, blok kg 15  
 

    

6. Ser pleśniowy typu Gorgonzola GALBANI lub 
równoważny 150g 

szt. 40      

7. Ser sałatkowo-kanapkowy typu FETA opakowania 
kostki do 1 kg przy dostawach jednakowa waga 
kostek 

kg 5      

8. Ser żółty twardy (edamski, podlaski, gouda) kl.1     
o zawartości tłuszczu od 22% do 26% lub w suchej 
masie 45%, w kształcie bloku, bez dodatku oleju 
roślinnego, mleka w proszku, skrobi i sztucznych 
barwników 

kg 600      
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9. Ser typu CABBRI BON TUREK lub równoważny, 
120g okrągły naturalny  

szt. 100      

10. Serek typu Tartare lub równoważny opakowanie 
jednostkowe 20g mix catering 

szt. 4500      

11. Serek topiony typu Hochland lub równoważny, 
krążki różne smaki zawartość tłuszczu w 100g od 
28% do 30%, opakowanie jednostkowe 25g 

szt. 400      

12. Śmietana 18% tłuszczu opakowanie kubek 400ml szt. 250   
 

   

13. Śmietana UHT 1l  30% 
 

szt. 250      

14. Twaróg sernikowy opakowanie 1 kg  
 

kg 250      

15. Wyroby garmażeryjne: kluski śląskie opakowanie   
5 kg 

kg 250      

16. Wyroby garmażeryjne: kopytka opakowanie 5 kg 
 

kg 250   
 

   

17. Wyroby garmażeryjne: pierogi z owocami, serem 
opakowanie 5 kg 

kg 250      

18. Jaja „2” z chowu ściółkowego, w wytłaczankach na 
30 szt. wysterylizowane 

szt. 7500      

                                                                                                            RAZEM    
 

 
 
 
Informacje dodatkowe:  
1. Mleko bez dodatku cukru i substancji słodzących zdefiniowanych w rozporządzeniu. 
2. Produkty mleczne: jogurt, kefir, maślanka, ser twarogowy, serek homogenizowany: a) zawierające nie więcej niż 10 g cukrów w 
100 g/ml produktu gotowego do spożycia; b) bez dodatku substancji słodzących; c) zawierające nie więcej niż 10 g tłuszczu w 100 
g/ml produktu gotowego do spożycia. 
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Zapis słowny: 

 

Wartość dostawy netto:.....................................................................................................................................................................zł.  

Wartość podatku VAT:........................................................................................................................................................................zł.  

Wartość dostawy brutto:....................................................................................................................................................................zł.   

Termin dostawy: do 2 godzin od otrzymania zamówienia, trzy razy w tygodniu. 
 

Termin płatności: 21 dni od dostarczenia faktury. 
 
 
 
............................................ dnia.............................                                    
 
 
 
 

 
 

        ……………………………………………………………………………………………………….. 
                                       (Czytelny podpis i pieczęć upoważnionego Przedstawiciela/i) 
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