
                                                                                               FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Załącznik nr. 8 do SWZ

  CZĘŚĆ 6 - WYROBY GARMAŻERYJNE

Preferowana forma przekazania załączników to forma edytowana w exelu.            

Lp. Nazwa j.m.
Przewidyw

ana ilość

Cena 

jednostkowa 

brutto ( zł )

Łączna wartość 

brutto ( zł) 4*5

1 2 3 4 5 6  

1

Kluski śląskie- świeże, robione ręcznie ,skład ;min 75 %, ziemniaków, mąka  

pszenna, mąka ziemniaczana ,jaja ,sól barwa: charakterystyczna dla danego 

wyrobu, nie zawierające konserwantów, termin przydatności do spożycia nie krótszy 

niż 7 dni licząc od daty dostawy artykułu do placówki.

kg 345

2

Kopytka – świeże, robione ręcznie skład: mąka pszenna, ziemniaki nie mniej niż 

70%, mąka ziemniaczana, jaja, olej rzepakowy, sól, niepopękane, barwa: 

charakterystyczna dla danego wyrobu, nie zawierające konserwantów, termin 

przydatności do spożycia nie krótszy niż 7 dni licząc od daty dostawy artykułu do 

placówki.

kg 525

3

Kluski leniwe  świeże, robione ręcznie-ser twarogowy półtłusty nie mniej niż 

55%, ziemniaki ,mąka pszenna,  mąka ziemniaczana, jaja, cukier, olej rzepakowy, 

sól , nie zawierające konserwantów, termin przydatności do spożycia nie krótszy niż 

7 dni licząc od daty dostawy artykułu do placówki.

kg 925

4

Krokiety z kapustą i mięsem- szt. 125g skladniki: mąka pszenna, 

woda,mleko,  kapusta kwaszona 20%, mięso wołowe 15%, mięso wieprzowe 5%, 

mięso z indyka 3%, woda, cebula, olej rzepakowy, sól, pieprz naturalny do 2g/k, 

produkt nie zawirający konserwantów, termin przydatności do spożycia nie krótszy 

niż 7 dni licząc od daty dostawy artykułu do placówki.

szt 1500

5

Krokiety z kapustą i pieczarkami bez panierki - szt. 120g skladniki: 

mąka pszenna, woda,mleko,pieczarki 25%, cebula, kapusta kwaszona 5%, olej 

rzepakowy,  sól, pieprz naturalny do 2g/kg, nie zawierający konserwantów,termin 

przydatności do spożycia nie krótszy niż 7 dni licząc od daty dostawy artykułu do 

placówki.

szt. 1500

6

Naleśniki z serem sz/125g -świeże, twarogowy półtłusty nie mniej niż 40%, 

mąka pszenna, mleko, woda, olej rzepakowy, jaja, cukier, mąka ziemniaczana, 

cukier waniliowy, sól, niepopękane, nie zawierające konserwantów, termin 

przydatności do spożycia nie krótszy niż 7 dni licząc od daty dostawy artykułu do 

placówki., termin przydatności do spożycia nie krótszy niż 7 dni licząc od daty 

dostawy artykułu do placówki.

szt 13500



7

Pierogi ruskie – świeże, robione ręcznie, ser twarogowy półtłusty nie mniej niż 

23%, ziemniaki nie mniej niż 23%, mąka pszenna, woda, tłuszcz zwierzęcy, olej 

rzepakowy, cebula, jaja, sól pieprz naturalny do 2g/kg charakterystyczna dla danego 

wyrobu, dopuszcza się prześwity barwy dla użytego nadzienia, nie zawierające 

konserwantów, termin przydatności do spożycia nie krótszy niż 7 dni licząc od daty 

dostawy artykułu do placówki.

kg 507

8

Pierogi z mięsem wieprzowym- świeże ,robione ręcznie skład: mięso 

wieprzowe nie mniej niż 40%, mięso z indyka nie mniej niż 5%, mąka pszenna, 

cebula, bułka czerstwa, woda, olej rzepakowy, kapusta kwaszona, marchew, 

pietruszka, seler, jaja, sól, pieprz naturalny 2g/kg, barwa: charakterystyczna dla 

danego wyrobu,  nie zawierające konserwantów, termin przydatności do spożycia 

nie krótszy niż 7 dni licząc od daty dostawy artykułu do placówki.

kg 648

9

Pierogi z serem -świeże, robione ręcznie, skład :ser twarogowy półtłusty 45%, 

mąka pszenna, mąka ziemniaczana, woda, olej rzepakowy, cukier, jaja, cukier 

waniliowy,  nie zawierające konserwantów, termin przydatności do spożycia nie 

krótszy niż 7 dni licząc od daty dostawy artykułu do placówki.

kg 648

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)


