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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

1 2 3 4 5 6

1

Bułka tarta - opakowanie 450  g, wysuszona bułka pszenna drobno mielona, 

sypka, otrzymana przez rozdrobnienie wysuszonej bułki pszennej zwykłej i 

wyborowej, bez dodatku nasion, nadzień, zdobień, sypka, bez grudek, barwa 

naturalna, smak i zapach charakterystyczny dla suszonego pieczywa, opakowanie 

jednostkowe - torebka papierowa lub zgrzewka termokurczliwa , termin przydatności 

do spożycia min. 30 dni  od daty dostawy.

op 800

2

Ciasto marchewkowe waga ok. 80 g/ 1 szt., pieczywo spożywcze 

produkowane z mąki pszennej,  wyprodukowano zgodnie z obowiązującymi 

normami w żywieniu dzieci i młodzieży szkolnej, opakowanie zbiorcze - kosz 

plastikowy płytki,  kosze wyłożone papierem spożywczym, oznakowanie powinno 

zawierać: nazwę dostawcy – producenta, adres, nazwę produktu, masę netto 

produktu, datę – termin produkcji i przydatności do spożycia, warunki 

przechowywania, produkt powinien być świeży z codziennego wypieku.

Szt. 750

3

Kajzerka – mała, okrągła bułka z charakterystycznymi pięcioma promienistymi 

bruzdami na wierzchu, świeża,  masa kajzerki  około 50 gramów, wypiekana  z mąki 

pszennej, słodu, zakwasu lub drożdży, soli i wody, produkt powinien być świeży z 

codziennego wypieku.

Szt. 2500



4

Muffinka waga ok. 80 g/ 1 szt., pieczywo spożywcze produkowane z mąki 

pszennej, na drożdżach, , wyprodukowano zgodnie z obowiązującymi normami w 

żywieniu dzieci i młodzieży szkolnej, opakowanie zbiorcze - kosz plastikowy płytki,  

kosze wyłożone papierem spożywczym, oznakowanie powinno zawierać: nazwę 

dostawcy – producenta, adres, nazwę produktu, masę netto produktu, datę – termin 

produkcji i przydatności do spożycia, warunki przechowywania, produkt powinien 

być świeży z codziennego wypieku.

Szt. 750

5

Pączek-waga ok. 80g/ 1 szt., pieczywo spożywcze produkowane z mąki pszennej, 

na drożdżach, nadzienie owocowe,  wyprodukowano zgodnie z obowiązującymi 

normami w żywieniu dzieci i młodzieży szkolnej, opakowanie zbiorcze - kosz 

plastikowy płytki,  kosze wyłożone papierem spożywczym, oznakowanie powinno 

zawierać: nazwę dostawcy – producenta, adres, nazwę produktu, masę netto 

produktu, datę – termin produkcji i przydatności do spożycia, warunki 

przechowywania, produkt powinien być świeży z codziennego wypieku.

Szt. 750

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)


