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                  CZĘŚĆ 2 -  DOSTAWA MROŻONEK I RYB MROŻONYCH

Preferowana forma przekazania załączników to forma edytowana w exelu.

Lp. Nazwa j.m.

Przewidy

wana 

ilość

Cena 

jednostkowa 

brutto ( zł )

Łączna wartość 

brutto ( zł) 4*5

2 3 4 5 6

1

Brokuły róża op. 2,50kg - bukiet różyczek mrożonych,  barwa typowa dla brokuł, 

bez obcych posmaków, nieoblodzone, niezlepione, nieuszkodzone 

mechanicznie,termin przydatności do spożycia nie krótszy niż 21 dni licząc od daty 

dostawy artykułów do placówki.

op. 204

2
Brukselka op. 2,50 kg -   barwa typowa dla brukselki, bez obcych posmaków, 

nieoblodzona, niezlepiona, nieuszkodzona mechanicznie, termin przydatności do 

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

op. 10

3

Duet marchwi w plastrach op.2,50kg – marchewka żółta i czerwona krojona w 

plastry, bardzo dobrej jakości, po rozmrożeniu zachowująca swoją naturalną barwę i 

aromat, termin przydatności do spożycia nie krótszy niż 21 dni licząc od daty dostawy 

artykułów do placówki.

op. 64

4
Dorsz czarniak filet b/s i ości op.6,80kg- rozmiar 8-16, produkt głęboko mrożony 

4% wody, termin przydatności do spożycia nie krótszy niż 21 dni licząc od daty 

dostawy artykułów do placówki.

op. 11

5

Fasola szparagowa mrożona op. 2,50kg – zielona lub żółta, cięta, I kat., odcinki 

strąków z obciętymi końcami o długości 20mm do 40mm jednolite odmianowo, sypkie, 

niezlepione, termin przydatności do spożycia nie krótszy niż 21 dni licząc od daty 

dostawy artykułów do placówki.

op. 300

6
Filet z miruny(bez skóry i ości) op. 6,80 - produkt głęboko mrożony, 4% lodu, 

rozmiar 175+, termin przydatności do spożycia nie krótszy niż 21 dni licząc od daty 

dostawy artykułów do placówki.

op. 250

7
Filet rybny w chrupiącej panierce – op.karton 60szt.*100g, termin 

przydatności do spożycia nie krótszy niż 21 dni licząc od daty dostawy artykułów do 

placówki.

op. 13

8

Groszek zielony op.2,50kg  - barwa typowa dla groszku zielonego, bez obcych 

posmaków, sypki, nieoblodzony, niezlepiony, nieuszkodzony mechanicznie, termin 

przydatności do spożycia nie krótszy niż 21 dni licząc od daty dostawy artykułów do 

placówki.

op. 80



9

Jagoda – kat.1, op.2,50kg barwa typowa dla jagody , cała, sypka, bez obcych 

posmaków, nieoblodzona, niezlepiona, nieuszkodzona mechanicznie, termin 

przydatności do spożycia nie krótszy niż 21 dni licząc od daty dostawy artykułów do 

placówki.

op. 4

10

Kalafior róża op.2,50 kg - bukiet różyczek mrożonych:  barwa typowa dla kalafiora, 

bez obcych posmaków, sypkie, nieoblodzone, niezlepione, nieuszkodzone 

mechanicznie, termin przydatności do spożycia nie krótszy niż 21 dni licząc od daty 

dostawy artykułów do placówki.

op. 160

11

Kukurydza mrożona op 2,50 kg - barwa typowa dla kukurydzy, bez obcych 

posmaków, sypka, nieoblodzona, niezlepiona, nieuszkodzona mechanicznie, termin 

przydatności do spożycia nie krótszy niż 21 dni licząc od daty dostawy artykułów do 

placówki.

op. 20

12 Łosoś mrożony - filet trymowany, gat.b ze skórą kg 35

13

Marchewka młoda mini op. 2,50 kg.  – młodziutka marchewka o jednakowej 

wielkości, barwa typowa dla marchewki, bez obcych posmaków, nieoblodzona, 

niezlepiona, nieuszkodzona mechanicznie, termin przydatności do spożycia nie 

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

op. 80

14

Mieszanka kompotowa op. 2,50 kg - mieszanka wieloskładnikowa, barwa typowa 

dla poszczególnych owoców, owoce sypkie, nieoblodzone, niezlepione, 

nieuszkodzone mechanicznie, termin przydatności do spożycia nie krótszy niż 21 dni 

licząc od daty dostawy artykułów do placówki.

op. 50

15

Mieszanka z ryżu, szafranem i warzywami op.1kg – mieszanka ryżu białego 

długo ziarnistego i ryżu dzikiego (nie mniej niż 66% ) , z brokułami ( nie mniej niż 8%), 

marchewką ( nie mniej niż 9%), i kukurydzy ( nie mniej niż 8%)oraz pomidorów z 

dodatkiem szafranu, przyprawione  ziołami (pietruszka, lubczyk ) z tłuszczami 

roślinnymi ( palmowy, kokosowy ). Produkt głęboko mrożony, bez konserwantów, 

termin przydatności do spożycia nie krótszy niż 21 dni licząc od daty dostawy 

artykułów do placówki.

op. 240

16

Mieszanka warzywna mrożona op. 2,50 kg - bukiet jarzyn mrożonych(brokuły, 

kalafior, marchew plastry karbowane), barwa typowa dla poszczególnych warzyw, bez 

obcych posmaków, sypkie, nieoblodzone, nieuszkodzone mechanicznie, termin 

przydatności do spożycia nie krótszy niż 21 dni licząc od daty dostawy artykułów do 

placówki.

op. 350

17

Mieszanka wiosenna mrożona op. 2,50 kg - bukiet jarzyn mrożonych(kalafior, 

brokuły 20-40mm, młoda marchewka cała, cukinia plastry, marchewka żółta plastry), 

barwa typowa dla poszczególnych warzyw, bez obcych posmaków, sypkie, 

nieoblodzone, nieuszkodzone mechanicznie, termin przydatności do spożycia nie 

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

op. 156



18
Paluszki rybne op. 6kg , 180 szt w kartonie , waga paluszka rybnego 30g z 

fileta nie z ryby mielonej, produkt głęboko mrożony, termin przydatności do spożycia 

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

op 25

19
Polędwica z Dorsza atlantyckiego 180-200g, op. 5kg – IQF – 20% - termin 

przydatności do spożycia nie krótszy niż 21 dni licząc od daty dostawy artykułów do 

placówki.

op. 55

20
Polędwiczki z Mintaja op. 5kg 20% glazury,  termin przydatności do spożycia 

nie krótszy niż 21 dni licząc od daty dostawy artykułów do placówki.
op 45

21

Śliwka mrożona op. 2,50 kg - owoce I kat., jednolite odmianowo w partii, - barwa 

typowa dla śliwek, bez szypułek, połówki, bez pestek sypkie, bez obcych posmaków, 

nieoblodzone, niezlepione, nieuszkodzone mechanicznie, termin przydatności do 

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

op 90

22

Truskawki mrożone op. 2,50 kg - owoce I kat., jednolite odmianowo w partii, - 

barwa typowa dla truskawki, bez szypułek, całe, sypkie, bez obcych posmaków, 

nieoblodzone, niezlepione, nieuszkodzone mechanicznie, termin przydatności do 

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

op 500

23

Wiśnia mrożona op. 2,50 kg - barwa typowa dla wiśni, bez obcych posmaków, 

owoce sypkie, nieoblodzone, niezlepione, nieuszkodzone mechanicznie,  termin 

przydatności do spożycia nie krótszy niż 21 dni licząc od daty dostawy artykułów do 

placówki.

op 80

24

Włoszczyzna mrożona op. 2,50 kg - warzywa w zmiennych proporcjach: 

marchew, seler, pietruszka, por, termin przydatności do spożycia nie krótszy 

niż 21 dni licząc od daty dostawy artykułów do placówki.

op 285

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)


