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Przewidy

wana 

ilość

Cena 

jednostkowa 

brutto ( zł )

Łączna 

wartość 

brutto ( zł) 

4*5
2 3 4 5 6

1
Arbuz -świeży, dojrzały, miąższ soczysty o barwie czerwonej, skórka czysta zdrowa 

bez uszkodzeń, zamawiany tylko sezonowo
kg 400

2
Banan - świeży, zdrowy, nienadmarznięty, czysty, o dobrym smaku, bez śladów 

uszkodzeń mechanicznych, małe owoce jednakowej wielkości (1 szt. 100g-120g)
kg 2300

3 Bazylia świeża liście-  zdrowa, świeża, wyprodukowana bez użycia pestycydów pęczek 5

4
Buraczki gotowane tarte - op. 0,5kg, paczkowane próżniowo - termin 

ważności  do spożycia w chwili dostawy nie krótszy niż 1/2 terminu przydatności 

określonego przez producenta

op 1500

5
Buraki ćwikłowe  - świeże, bez liści, zdrowe, czyste, suche, nienadmarznięte, bez 

śladów uszkodzeń mechanicznych
kg 800

6 Borówka amerykańska świeża kl.I, zamawiana tylko sezonowo kg 150

7
Brzoskwinia  kl.I -świeża, zdrowa, nienadmarznięta, czysta,nie zgnita, o dobrym 

smaku, bez śladów uszkodzeń mechanicznych
kg 50

8
Brokuły - całe, bez liści, świeże, zdrowe, czyste, nienadmarznięte, bez uszkodzeń 

mechanicznych, podawane tylko sezonowo
szt. 120

9
Cebula kl.I -świeża, zdrowa, czysta, sucha, o dobrym smaku, nienadmarznięta, bez 

śladów uszkodzeń mechaniczny
kg 450

10
Cukinia --świeża,  zdrowa, czysta, sucha, nienadmarznięta, bez śladów uszkodzeń 

mechanicznych
kg 25

11
  Cytryna kl.I - świeża, soczysta, zdrowa, czysta, o dobrym smaku, 

nienadmarznięta, bez śladów uszkodzeń mechanicznych, średnica 63-83 mm
kg 30

12
Czosnek główki - zdrowy, świeży, czysty, suchy, o dobrym smaku, 

nienadmarznięty, bez śladów uszkodzeń mechanicznych, główka min. 4,50 cm klasa 

exstra

szt 300



13
Dynia piżmowa kl.I –świeża, dojrzała, skórka czysta, zdrowa bez uszkodzeń, 
zamawiana tylko sezonowo

kg 360

14
Fasola Jaś średnia - suszona, ziarna zbliżone do odmiany średni Jaś w całości, 

jednorodne odmiany, zdrowe, czyste bez śladów uszkodzeń mechanicznych, data 

ważności min 60 dni od dnia dostawy, op. 1kg

kg 200

15
Granat duży średnica ok 9-10 cm - świeży, soczysty, zdrowy, czysty, o dobrym 

smaku, nienadmarznięty, bez śladów uszkodzeń mechanicznych, jednakowej wielkości           
szt. 60

16 Groch łuskany - suszony, ziarna połówki, jednorodne odmiany, zdrowe, czyste, bez 

śladów uszkodzeń mechanicznych,data ważności min 60 dni od dnia dostawy, op 1 kg
kg 150

17
Gruszka deserowa kl;. I - świeża, soczysta, zdrowa, czysta, o dobrym smaku, 

nienadmarznięta, bez śladów uszkodzeń mechanicznych, jednakowej wielkości           
kg 1200

18
Jabłko deserowe - świeże, soczyste, zdrowe, czyste, o dobrym smaku, 

nienadmarznięte, bez śladów uszkodzeń mechanicznych, jednakowej wielkości
kg 4000

19
Kalafior - cały, bez liści, świeży, zdrowy, czysty, nienadmarznięty, bez uszkodzeń 

mechanicznych, podawany tylko sezonowo
szt. 350

20
Kapusta czerwona - zdrowa, czysta, nienadmarznięta, bez śladów uszkodzeń 

mechanicznych, świeża
kg 300

21
Kapusta głowiasta biała – zdrowa, czysta, świeża, nienadmarznięta, bez śladów 

uszkodzeń mechanicznych
kg 2200

22

Kapusta kiszona - o  dobrym smaku, zapachu, nienadmarznięta, produkt 

naturalnej fermentacji, dostawy w opakowaniach jednorazowym,  termin ważności  do 

spożycia w chwili dostawy nie krótszy niż 1/2 terminu przydatności określonego przez 

producenta.

kg 800

23
Kapusta młoda - świeża, zdrowa, czysta, o dobrym smaku, bez śladu uszkodzeń 

mechanicznych,
szt. 300

24
Kapusta pekińska - zdrowa, czysta, nienadmarznięta, bez śladów uszkodzeń 

mechanicznych, min.1 kg szt.
kg 350

25
Koperek - świeży, czysty, zdrowy, bez śladów uszkodzeń mechanicznych, w 

pęczkach 15-20g
szt 1500

26 Kolendra świeża liście-  zdrowa, nie zwiędnięta, nie zgnita szt 3

27
Mandarynka  - świeża, bez pestek, soczysta, zdrowa, czysta, o dobrym smaku, 

nienadmarznięta, bez śladów uszkodzeń mechanicznych, o jednakowych śred. od 4 do 

6 cm.

kg 420



28
Marchew kl. I- bez naci,  świeża, zdrowa, czysta, sucha, nienadmarznięta, bez 

śladów uszkodzeń mechanicznych, o średnicy 3-4 cm. długości od 17 do 20 cm,  
termin ważności od dnia dostawy 7 dni

kg 3000

29
Marchew obrana pakowana próżniowo -bez naci, świeża, zdrowa, czysta,  

nienadmarznięta, bez śladów uszkodzeń mechanicznych o średnicy 3 cm-4cm i 

długościod 17 cm do 20 cm

kg 560

30
Natka pietruszki - świeża, czysta, zdrowa, bez śladów uszkodzeń mechanicznych, 

w pęczkach
pęczek 1000

31

Ogórek kiszony - o  dobrym smaku, zapachu, nienadmarznięty,  bez substancji 

konserwujących, bez regulatorów kwaśności, produkt naturalnej fermentacji, termin 

ważności  do spożycia w chwili dostawy nie krótszy niż 1/2 terminu przydatności 

określonego przez producenta.

kg 660

32
Ogórek świeży kl. I - zdrowy, czysty, suchy, nienadmarznięty, bez śladów 

uszkodzeń mechanicznych
kg 1200

33
Papryka czerwona kl. I - świeża, zdrowa, czysta, sucha, o dobrym smaku, 

nienadmarznięta, bez śladów uszkodzeń mechanicznych
kg 300

34
Papryka żółta kl.I - świeża, zdrowa, czysta, sucha, o dobrym smaku, 

nienadmarznięta, bez śladów uszkodzeń mechanicznych
kg 50

35
Papryka zielona  kl.I- świeża, zdrowa, czysta, sucha, o dobrym smaku, 

nienadmarznięta, bez śladów uszkodzeń mechanicznych
kg 50

36
Pieczarki kl.I - zdrowe, czyste, świeże, nienadmarznięte, bez śladów uszkodzeń 

mechanicznych, bez przebarwień i idgnieceń
kg 600

37
Pietruszka korzeń - świeży, zdrowy, czysty, suchy, nienadmarznięty, bez śladów 

uszkodzeń mechanicznych, o średnicy 3-4 cm,długości 17-20 cm, bez naci
kg 900

38
Pomarańcza - świeża, soczysta, zdrowa, czysta, o dobrym smaku, 

nienadmarznięta, bez śladów uszkodzeń mechanicznych, o jednakowych średnicach 

od 6 do 8 cm

kg 20

39
Pomidor malinowy - świeży, zdrowy, czysty, suchy,dojrzały,  o średnicy od 5cm do 

7cm, bez śladu uszkodzeń mechanicznych, podawan tylko sezonowo
kg 800

40
Por - świeży, zdrowy, czysty, suchy,  bez śladów uszkodzeń mechanicznych, 

minimum 10 dag,
kg 300

41
Pomidorki cherry- świeże, zdrowe, czyste, suche, nie pomarszczone, nie zgniłe, 

bez uszkodzeń mechanicznych
kg 200

42
Rzodkiewka - świeża, zdrowa, czysta, sucha, w pęczkach, nienadmarznięta, bez 

śladów uszkodzeń mechanicznych, 
pęczek 500



43
Rzodkiewka biała - świeża, zdrowa, czysta, sucha, , nienadmarznięta, nie 

wyschnięta, bez śladów uszkodzeń mechanicznych 
kg 100

44 Roszponka- op 100g – o drobnych  nie zwiędniętych i nie zgniłych liściach, jędrna, 

świeża, bez uszkodzeń mechanicznych
op 100

45 Rukola- op 100g – o drobnych  nie zwiędniętych i nie zgniłych liściach, jędrna, 

świeża, bez uszkodzeń mechanicznych
op 50

46
Sałata lodowa- świeża,  zdrowa ,czysta  ,o dobrym smaku bez śladów 

uszkodzeń mechanicznych
szt. 300

47
Sałata zielona - świeża, zdrowa, czysta, sucha, nienadmarznięta, bez śladów 

uszkodzeń mechanicznych
szt. 1000

48 Seler korzeń - czysty, zdrowy, świeży, suchy,  bez śladów uszkodzeń 

mechanicznych
kg 400

49 Seler naciowy - czysty, zdrowy, świeży, suchy, bez korzeni i śladów uszkodzeń 

mechanicznych.
kg 10

50 Szczypiorek - świeży, czysty, zdrowy, bez śladów uszkodzeń mechanicznych, w 

pęczkach
pęczek 500

51
Śliwki gat.I - świeża, soczysta, zdrowa, czysta, o dobrym smaku, nienadmarznięta, 

bez śladów uszkodzeń mechanicznych, o jednakowych średnicach od 35 do 60 mm, 

zamawiane tylko sezonowo. 

kg 200

52
Truskawka – świeża, zdrowa, czysta, nie zgnita, o dobrym smaku, bez śladu 

uszkodzeń mechanicznych, preferowana dostawa odmian krajowych,  zamawiana 

tylko sezonowo

kg 150

53
Winogrono białe - -dojrzałe, świeże, czyste, jędrne i mocno przyrośnięte do 

łodyżek, bez uszkodzeń mechanicznych, popękanych, wysuszonych gron
kg 220

54
Winogrono czerwone - -dojrzałe, świeże, czyste, jędrne i mocno przyrośnięte do 

łodyżek, bez uszkodzeń mechanicznych, popękanych, wysuszonych gron.
kg 220

55
Ziemniak młody - świeży, zdrowy, czysty, o dobrym smaku, bez śladu uszkodzeń 

mechanicznych, suche, jednoodmianowe, średnica poprz. min. 4cm i podłuż. 5cm.
kg 1300

56
Ziemniaki jadalne - zdrowe, czyste, suche,nie zgnity,  jednoodmianowe, o kształcie 

typowym dla danej odmiany, o dobrym smaku, bez śladów uszkodzeń mechanicznych.
kg 15000

57

Ziemniaki obrane pakowane próżniowo -świeże, zdrowe, czyste, 

nienadmarznięte, jednoodmianowe, obrane,  pakowane próżniowo, nadających się do 

przechowywania chłodniczego, opakowania bez śladów uszkodzeń mechanicznych,   

termin ważności  do spożycia w chwili dostawy nie krótszy niż 1/2 terminu przydatności 

określonego przez producenta.

kg 1600

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)










