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Przewidy

wana 

ilość

Cena 

jednostkowa 

brutto ( zł )

Łączna wartość 

brutto ( zł) 4*5

2 3 4 5 6

1
Jogurt naturalny op 350g kubek plastikowy – skład: mleko 

pasteryzowane, żywe kultury bakterii jogurtowych, termin przydatności do spożycia nie 

krótszy niż 14 dni licząc od daty dostawy.

op 600

2
Jogurt typ grecki op. 400g kubek plastikowy - naturalny, gęsty, 

kremowy– skład: mleko pasteryzowane ,śmietanka,  żywe kultury bakterii jogurtowych, 

termin przydatności do spożycia nie krótszy niż 14 dni licząc od daty dostawy.

op 2900

3

Jogurt  owocowy, różne smaki, op. 150g kubek plastikowy - smak: 

łagodny, czysty, charakterystyczny dla wybranego owocu, bez obcych posmaków, 

zapach: czysty, łagodny, z charakterystycznym zapachem owocu, konsystencja: 

jednolita, gęsta z widocznymi kawałkami owoców, barwa: jednolita w swojej masie z 

widocznymi kawałkami owocu, różne smaki, bez dodatkowego cukru, naturalnie 

słodzony, termin przydatności do spożycia nie krótszy niż 14 dni licząc od daty 

dostawy.

op 1500

4

Jogurt BIO różne smaki op. 140g kubek plastikowy – składniki: mleko 

BIO, mleko zagęszczone odtłuszczone BIO ,owoce ok. 13%, cukier trzcinowy BIO , 

śmietanka BIO, żywe kultury bakterii jogurtowych, termin przydatności do spożycia nie 

krótszy niż 14 dni licząc od daty dostawy.

op 1500

5

Masło extra 82% - nie solone w kostkach o zawartości tłuszczu min. 82%, o 

smaku czystym, lekko kwaśnym, z lekkim posmakiem pasteryzacji, zapach: mlekowy, 

bez obcych zapachów, konsystencja: jednolita, zwarta, smarowna, dopuszcza się lekko 

twardą, lekko mazistą, starannie uformowana, powierzchnia gładka, sucha, barwa: 

jednolita, dopuszcza się intensywniejszą na powierzchni, w opakowaniu: kostka o 

gramaturze od 200 do 250 g, termin przydatności do spożycia nie krótszy niż 14 dni 

licząc od daty dostawy.

op 600



6

Mleko 2%, karton op. 1 l karton - wygląd i barwa jednolita, smak i zapach 

czysty bez obcych posmaków i zapachów, barwa jasnokremowa, konsystencja płynna, 

mleko normalizowane, pasteryzowane, zawartość białka 3 %, termin przydatności do 

spożycia nie krótszy niż 14 dni licząc od daty dostawy

l. 600

7

Ser biały tłusty 3 razy mielony kiełbasa  - smak: czysty, łagodny, lekko 

kwaśny, posmak pasteryzacji, zapach: pasteryzacji, bez obcych zapachów, 

konsystencja: jednolita, zwarta, bez grudek, lekko luźna, barwa: biała do lekko 

kremowej, jednolita w całej masie, opakowanie folia według wagi, termin przydatności 

do spożycia nie krótszy niż 14 dni licząc od daty dostawy.

kg 210

8
Ser feta typu Apetina– op. 200g kubek plastikowy, ser biały typu 

śródziemnomorskiego sałatkowy w kostkach w zalewie solankowej ok. 10% tłuszczu, 

termin przydatności do spożycia nie krótszy niż 14 dni licząc od daty dostawy.

op 200

9
Ser Favita sałatkowo op. 270g – kanapkowy – miękki, solankowy z  

zawartością tłuszczu 12%, termin przydatności do spożycia nie krótszy niż 14 dni licząc 

od daty dostawy.

op 30

10
Ser tarty mozzarella op.2,50kg – ser niedojrzewający, składniki: ser, mleko 

pasteryzowane, sól, żywe kultury bakterii , termin przydatności do spożycia nie krótszy 

niż 14 dni licząc od daty dostawy

op 12

11

Ser tarty spaghettino typu parmezan op.  1 kg– ser dojrzewający, 

podpuszczkowy twardy, tarty składniki: mleko pasteryzowane, sól, bakterii fermentacji 

mlekowej, termin przydatności do spożycia nie krótszy niż 14 dni licząc od daty 

dostawy

op 60

12

Serek Bakuć do kieszonki op 80g-serek homogenizowany, różne smaki ,bez 

dodatku żelatyny wieprzowej, o smaku czystym ,łagodnym, bez  obcych posmaków 

,zapach charakterystyczny dla danego asortymentu ,konsystencja jednolita ,zwarta bez 

grudek , termin przydatności do spożycia nie krótszy niż 14 dni licząc od daty dostawy.

op 1500

13

Serek Fantazja op. 120g - serek homogenizowany ,różne smaki ,bez dodatku 

żelatyny wieprzowej, o smaku czystym ,łagodnym, bez  obcych posmaków ,zapach 

charakterystyczny dla danego asortymentu ,,konsystencja jednolita ,zwarta bez grudek 

,  termin przydatności do spożycia nie krótszy niż 14 dni licząc od daty dostawy.

op 750

14

Śmietana - 18% op. 400g kubek, homogenizowana, smak: lekko kwaśny, 

kremowy, zapach: czysty, bez obcych zapachów, produkt o jednolitej, gęstej, kremowej 

konsystencji, dopuszcza się lekki podstój tłuszczu, barwa jednolita, biała z odcieniem 

jasnokremowym do kremowego, termin przydatności do spożycia nie krótszy niż 14 dni 

licząc od daty dostawy.

op 1400



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)


