
Załącznik 1a  

LP. ASORTYMENT J.M. SZACUNKOWA 
ILOŚĆ

CENA 
BRUTTO RAZEM

1 cukier kg. 395
2 mąka pszenna kg. 420
3 mąka ziemniaczana kg. 30
4 olej rzepakowy szt. 450
5 herbata owocowa ex. szt. 10
6 herbata granulowana szt. 80

7 makaron gruby szt. 600

8 makaron nitki szt. 50
9 koncentrat pomidorowy 30% szt. 290

10 ryż kg. 120
11 kasza jęczmienna średnia kg. 100
12 kasza gryczana kg. 40
13 kasza manna zwykła szt. 25
14 płatki owsiane szt. 40
15 fasola ,,jaś" szt. 20
16 fasola drobna szt. 5
17 groch omielany szt. 35
18 żurek szt. 120
19 sól sodowo-potasowa szt. 90
20 kminek, lubczyk, rozmaryn szt. 10
21 pieprz czarny szt. 85
22 ziele angielskie szt. 15
23 liść laurowy szt. 10
24 majeranek szt. 10
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(w tym mleko, produkty mleczarskie, przetworzone owoce i warzywa, jaja, produkty 
przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych, oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne, 
ryby mrożone, filety rybne i pozostałe mięso z ryb, różne produkty spożywcze)

op. 350g

op.około 50g
op.20g
op.12g
op.20g

op. 20g

op.0,5kg
op.0,4-0,5kg

op.0,5kg
op.0,5kg
op.0,5kg

op.0,25kg
op.180-220g

op.1kg
op. 1kg
op. 1kg

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Część  1 - Dostawa artykułów spożywczych 
 do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Wojkowicach  Kościelnych

OPIS PRZEDMIOTU 
ZAMÓWIENIA

op,1kg
op 1kg
op.1kg

butelka 1l
op.20-25szt

op. 100g
op.0,5kg rózne rodzaje  

(muszelki,spaghetti, kolanka, 

op. 0,5l



LP. ASORTYMENT J.M. SZACUNKOWA 
ILOŚĆ

CENA 
BRUTTO RAZEM

25 papryka słodka w proszku szt. 70
26 zioła prowansalskie szt. 20
27 pieprz ziołowy szt. 20
28 czosnek granulowany szt. 10
29 cukier wanilinowy szt. 15
30 musztarda łagodna szt. 4
31 miód szt. 25

32 dżem o obniżonej zawartości 
cukru szt. 20

33 Masło 82% szt. 940
34 Mleko 2% UHT szt. 1700
35 śmietana 30% szt. 500
36 śmietana 18% szt. 25
37 serek śmietankowy szt. 25

38 ser biały półtłusty kg. 250

39 ser żółty kg. 38
40 jajka szt. 3500
41 drożdże szt. 110
42 jogurt naturalny szt. 650
43 jogurt owocowy szt. 695
44 serek danio z 970
45 kakao naturalne szt. 27
46 kawa zbożowa ekspresowa szt. 20
47 płatki kukurydziane na mleko szt. 140
48 groszek ptysiowy szt. 90
49 filety śledziowe w oleju szt. 70
50 filety śledź. w pomidorach szt. 60
51 kapusta czerwona szt. 120
52 ogórek konserwowy szt. 240
53 buraczki czerwone tarte szt. 170
54 ogórek kiszony szt. 95
55 zupa jarzynowa mrożona szt. 95

56 ryba mrożona - morszczuk kg. 170

57 ryba mrożona - mintaj kg. 130

58 ryba mrożona - sola kg. 150
59 ryba: polendwiczki z mintaja kg. 260
60 pierogi mrożone kg. 250
61 truskawki mrożone kg. 150
62 mieszanka kompotowa kg. 160
63 szpinak mrożony kg. 70
64 fasola szparagowa mrożona kg. 90
65 marchewka mrożona kostka kg. 30
66 kalafior mrożony kg. 15
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słoik 900ml

op.około 150g
puszka 170-180g
puszka 170-180g

słoik 900ml
słoik 900ml

słoik 900ml
op. 450-500g

różne rodzaje

op.225-250g

op. 200g
op. 200g

op.folia (hermetycznie zamknięte)

gatunek I
op,100g

op.200-250g

op.80-100g
op.90-100g

op. 200 - 250g

karton 1l

op.20g
op.20g
op.20g
op.20g
op.30g

op. 175g

op. 220g

op. 370g

op.200g

OPIS PRZEDMIOTU 
ZAMÓWIENIA



LP. ASORTYMENT J.M. SZACUNKOWA 
ILOŚĆ

CENA 
BRUTTO RAZEM

67 brokuł mrożony kg. 30
68 sok marchewkowy szt. 1600
69 soczek owocowy szt. 3500
70 wafle ryżowe szt. 60
71 paluchy kukurydziane szt. 130
72 woda mineralna niegazowana szt. 830
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butelka 0,5l

OPIS PRZEDMIOTU 
ZAMÓWIENIA

op. około 250-300ml
op. około 200-250ml

op.130g
op.100g

……………………………
/miejscowość, data/

………………………………………………..
  /podpisy osób upoważnionych, pieczęć/


