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Załącznik nr 1 

 

pieczęć Wykonawcy 

 

 

F O R M U L A R Z     O F E R T Y 

 

 

Nazwa i siedziba Wykonawcy albo Imię i nazwisko, adres zamieszkania i adres siedziby Wykonawcy: 

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................ 

Osoba uprawniona do kontaktu z Zamawiającym (imię, nazwisko, stanowisko): 

............................................................................................................................................................................................ 

Nr telefonu, faksu ............................................................................................................................................................... 

Regon:............................................................................... NIP:......................................................................................... 

Województwo............................................................. Powiat……...................................................................................... 

Strona internetowa: http://........................................................ e-mail:......................................….@................................ 

Do: 

KATOLICKIEGO STOWARZYSZENIE MŁODZIEŻY 

DIECEZJI RZESZOWSKIEJ 

ul. Dębicka 62 

35-503 Rzeszów 
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Nawiązując do Zapytania ofertowego z dnia 23 września 2021 roku w postępowaniu o udzielenie zamówienia na 
dostawę żywności do Dziennego Domu Pomocy w Rzeszowie w ramach projektu „Dzienny Dom Pomocy w 
Rzeszowie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, ja/my niżej podpisana/y/i oświadczam/y, co 
następuje: 
 

1. Oferuję/my wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami i wymaganiami określonymi przez 
Zamawiającego w zapytaniu ofertowym. 

 

2. Oferuję/my wykonywanie dostaw w następującej częstotliwości1: 
 

 3 razy w tygodniu 

 4 razy w tygodniu 

 5 razy w tygodniu 

 

3. Spełniam/-y wymagane przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu oraz zobowiązuję/-emy się do 
przedstawienia na wezwanie oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie tych warunków.  

 

4. Potwierdzam/-y, że cena podana w ofercie uwzględnia wszystkie koszty wykonania zamówienia. 

 

5. Potwierdzam/-y, że zapoznałem/-am/-liśmy się z treścią zapytania ofertowego, przyjmujemy warunki w nim zawarte 
i nie wnosimy do nich zastrzeżeń. 

 

6. Oświadczam/-y, iż wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są aktualne i prawdziwe. 

 

7. Oświadczam/y, że zobowiązujemy się do zawarcia umowy z Zamawiającym według wzoru przedłożonego przez 
Zamawiającego, w miejscu i czasie wskazanym przez Zamawiającego. 

 

8. Oświadczam/y, że uważam/y się za związanego/ych niniejszą ofertą na czas wskazany w zapytaniu ofertowym. 

 

9. Oświadczam, że wypełniłem oraz zobowiązuję się w przyszłości wypełniać obowiązki informacyjne przewidziane w 

art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. 

UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwane RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub 

pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiotowym 

postępowaniu.2 

 

10. Załączam/-y wymagane załączniki. 
  

                                                           
1    Proszę przy 1 wybranym polu zaznaczyć X  
2  W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących  

lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia 
Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 
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11. Przedstawiamy następujący wykaz dostaw, zgodnie z wymaganiami wskazanymi w zapytaniu ofertowym: 
 

Lp. 
Nazwa i adres podmiotu, na rzecz 

którego wykonano zamówienie 

Przedmiot zamówienia 
(Należy podać informacje w zakresie niezbędnym do 

wykazania spełniania warunku) 

Data wykonania 

zamówienia  
(okres od-do) 

1. 

 

 

 

 

  

2. 

 

 

 

 

  

3. 

 

 

 

 

  

 
12. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z poniższym formularzem asortymentowo-

cenowym: 
 

CZĘŚĆ 1 – Mięso i wędliny 

l.p. Nazwa lub typ, opis zamawianego asortymentu j.m. 
Oferowana cena brutto 

za j.m. (zł) 

1.  Schab b/k św. kg  

2.  Łopatka wieprzowa b/k św. kg  

3.  Filet z kurczaka św. kg  

4.  Filet z indyka św. kg  

5.  Polędwiczki wieprzowe św. kg  

6.  Udka z kurczaka św. kg  

7.  Udka z indyka św. kg  

8.  Skrzydełka z kurczaka św. kg  

9.  Skrzydełka z indyka św. kg  

10.  Karczek b/k św. kg  

11.  Kurczak świeży kg  

12.  Żeberka świeże - paski kg  

13.  Boczek wędzony kg  

14.  Parówka min. 70% mięsa kg  

15.  Szynka wieprzowa surowa – św. kg  

16.  Łopatka wieprzowa św. kg  

17.  Biodrówka wieprzowa św. kg  

18.  Mięso mielone wieprzowe św. kg  

19.  Wołowe rosołowe św. kg  

20.  Rostbef rosołowy św. kg  

21.  Udziec cielęcy św. kg  

22.  Podudzia z kurczaka św. kg  
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23.  Ćwiartki z kurczaka św. kg  

24.  Kaczka cała sw. kg  

25.  Kości wieprzowe św. kg  

26.  Słonina św. kg  

27.  Kości kulinarne św. kg  

28.  
Szynka konserwowa - produkt wieprzowy grubo rozdrobniony, 
formowany, parzony, niewędzony, min. 90 % mięsa 

kg  

29.  
Kabanosy wieprzowo-drobiowe – wyprodukowano ze 185 g 
mięsa 

kg  

30.  
Szynka drobiowa – wyprodukowano z min. 90 % mięsa 
drobiowego 

kg  

31.  Kiełbasa wiejska min. 80 % mięsa kg  

32.  Flaki wołowe kg  

Podsumowanie części 1 (suma cen jednostkowych brutto)  

 

CZĘŚĆ 2 – Artykuły mleczarskie 

l.p

. 
Nazwa lub typ, opis zamawianego asortymentu j.m. 

Oferowana cena brutto 

za j.m. ( zł) 

33.  MASŁO EXTRA, zawartość tłuszczu od 82% do 90%, 200g kostka  

34.  
MLEKO, 2% tłuszczu, świeże mikrofiltrowane, pasteryzowane w 
niskiej temperaturze 74°C., 1 l 

butelka  

35.  
ŚMIETANA 18%, świeża, w składzie tylko śmietana , kultury 
bakterii, 200 ml 

szt.  

36.  
SER ŻÓŁTY TYPU GOUDA dobrze krojący się, łagodny w 
smaku, zawartość tłuszczu 40%, z małą ilością dziur 

kg  

37.  SER TYPU FETA kg  

38.  SER BIAŁY półtłusty, świeży, niekwaśny, z małą ilością serwatki, kg  

39.  MOZZARELLA kg  

40.  
JOGURT NATURALNY, bez mleka w proszku w składzie, 350-
400 g 

szt.  

41.  MARGARYNA, opakowanie min. 450 g. szt.  

42.  
ŚMIETANA 30%, świeża, w składzie tylko śmietana , kultury 
bakterii, 200 ml 

szt.  

Podsumowanie części 2 (suma cen jednostkowych brutto)  

 

CZĘŚĆ 3 – Pieczywo 

l.p. Nazwa lub typ, opis zamawianego asortymentu j.m. 
Oferowana cena brutto 

za j.m. ( zł) 

43.  
BUŁKA GRAHAMKA, bez środków do przetwarzania mąki w 
składzie 

szt. 
 

44.  
BUŁKA ZWYKŁA, bez środków do przetwarzania mąki w 
składzie 

szt. 
 

45.  
BUŁKA KAJZERKA, bez środków do przetwarzania mąki w 
składzie 

szt. 
 

46.  
CHLEB PSZENNY, bez środków do przetwarzania mąki w 
składzie 

szt. 
 

47.  
CHLEB MIESZANY pszenno-żytni, bez środków do 
przetwarzania mąki w składzie 

szt. 
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48.  
CHLEB GRAHAM, bez środków do przetwarzania mąki w 
składzie 

szt. 
 

49.  
BUŁKA PODŁUŻNA typu sztangiel, bez środków do 
przetwarzania mąki w składzie 

szt. 
 

Podsumowanie części 3 (suma cen jednostkowych brutto)  

 

CZĘŚĆ 4 – Artykuły spożywcze 

l.p. Nazwa lub typ, opis zamawianego asortymentu j.m. 
Oferowana cena brutto 

za j.m. ( zł) 

50.  BAZYLIA, suszona, opakowanie min. 20 g opakowanie  

51.  BUŁKA TARTA, opakowanie 0,5 kg opakowanie  

52.  CHILLI, suszone, opakowanie min. 20 g opakowanie  

53.  
CHRZAN TARTY produkt spożywczy otrzymany ze świeżych, 
pozbawionych skórki tartych korzeni chrzanu, kwasku 
cytrynowego z dodatkiem soli i cukru., słoik poj. min. 160 g 

słoik  

54.  
CUKIER BIAŁY KRYSZTAŁ produkt spożywczy otrzymany z 
buraków cukrowych. Bez zanieczyszczeń, nie zbrylony, 
drobnoziarnisty, pakowany w torbę papierową 1 kg 

kg  

55.  
CUKIER PUDER produkt spożywczy otrzymany ze zmielenia 
cukru, biały, bez zanieczyszczeń, niezbrylony., torebka 0,5 kg 

opakowanie  

56.  CUKIER waniliowy, z naturalną wanilią, opakowanie min. 12 g opakowanie  

57.  CYNAMON MIELONY, opakowanie 50 g opakowanie  

58.  DROŻDŻE, 100 g opakowanie  

59.  
FASOLKA JAŚ ziarna zdrowe, dojrzałe, czyste, wolne od 
żywych  i martwych szkodników. 

kg  

60.  GAŁKA MUSZKATOŁOWA, mielona, opakowanie min. 15 g opakowanie  

61.  GOŹDZIKI, opakowanie min 10 g opakowanie  

62.  
GROCH ŁUSKANY połówki, ziarna zdrowe, dojrzałe, wolne od 
żywych i martwych szkodników. 

kg  

63.  GRZYBY SUSZONE, opakowanie 0,5 kg opakowanie  

64.  
HERBATA EKSPRESOWA dająca mocny i aromatyczny napar o 
głębokim kolorze, opakowanie min. 100 torebek 

opakowanie  

65.  
HERBATA EXPRESOWA, owocowa, w oryginalnym opakowaniu 
min.20 saszetek w opakowaniu 

opakowanie  

66.  IMBIR, suszony, opakowanie min. 15 g opakowanie  

67.  KAKAO NATURALNE, opakowanie min. 100 g opakowanie  

68.  KASZA GRYCZANA  kg  

69.  KASZA JAGLANA kg  

70.  KASZA JĘCZMIENNA kg  

71.  KASZA MANNA kg  

72.  
KETCHUP łagodny i pikantny, bez konserwantów, min. 180 g 
pomidorów na 100 g ketchupu, o gęstej konsystencji i 
wyrazistym smaku, butelka plastikowa 1 l 

butelka  

73.  KMINEK, opakowanie min. 15 g opakowanie  

74.  
KONCENTRAT BARSZCZU bez konserwantów, w skład którego 
wchodzi zagęszczony sok z buraków ćwikłowych, sól, przyprawy 
aromatyczno smakowe, butelka 0,3 l 

butelka  

75.  
KONCENTRAT POMIDOROWY 30% konsystencja zwarta 
odpowiednia dla danego wyrobu, zapach i smak 
charakterystyczny dla koncentratu. Słoik min 200 g 

słoik  



Strona 6 z 12 
 

76.  KWASEK CYTRYNOWY, opakowanie min 20 g opakowanie  

77.  LIŚĆ LAUROWY, opakowanie min. 20 g opakowanie  

78.  MAJERANEK, opakowanie min. 20 g opakowanie  

79.  MAJONEZ, słoik poj. min. 250 g słoik  

80.  
MAKARON ŁAZANKI, otrzymany z mąki pszennej i jaj, 
paczkowany po min. 0,5 kg 

opakowanie  

81.  
MAKARON NITKI otrzymany z mąki pszennej i jaj, paczkowany 
po min. 0,5 kg 

opakowanie  

82.  
MAKARON SPAGHETTI  otrzymany z mąki pszennej i jaj, 
paczkowany po min. 0,5 kg 

opakowanie  

83.  
MAKARON ŚWIDERKI otrzymany z mąki pszennej i jaj, 
paczkowany po min. 0,5 kg 

opakowanie  

84.  
MAKARON PENNE, otrzymany z mąki pszennej i jaj, 
paczkowany po min. 0,5 kg 

opakowanie  

85.  
MAKARON WSTĄŻKI, otrzymany z mąki pszennej i jaj, 
paczkowany po min. 0,5 kg 

opakowanie  

86.  MĄKA KUKURYDZIANA, torba papierowa 1 kg kg  

87.  

MĄKA PSZENNA typ 500, czysta, wolna od żywych i martwych 
szkodników, nie zwilgocona. Struktura i konsystencja sypka, 
drobnoziarnista, bez grudek. Barwa biała z odcieniem żółtym, 
torba papierowa 1 kg 

kg  

88.  

MĄKA TORTOWA czysta, wolna od żywych i martwych 
szkodników, nie zwilgocona. Struktura i konsystencja sypka, 
drobnoziarnista, bez grudek. Barwa biała z odcieniem żółtym, 
torba papierowa 1kg 

kg  

89.  
MĄKA ZIEMNIACZANA sypka, czysta, drobnoziarnista, bez 
grudek, torba papierowa 1 kg 

kg  

90.  
MĄKA PSZENNA  Struktura i konsystencja sypka, 
drobnoziarnista, bez grudek. Barwa biała z odcieniem żółtym, 
torba papierowa 1kg 

Kg  

91.  
MĄKA GRYCZANA  Struktura i konsystencja sypka, 
drobnoziarnista, bez grudek, torba papierowa 1kg 

kg  

92.  
MĄKA ŻYTNIA Struktura i konsystencja sypka, drobnoziarnista, 
bez grudek, torba papierowa 1kg 

kg  

93.  MUSZTARDA, , bez konserwantów , butelka plastikowa 1 l butelka  

94.  OCET 10%, butelka min. 500 ml butelka  

95.  OLEJ RZEPAKOWY, butelka plastikowa 3 l butelka  

96.  OLIWA Z OLIWEK EXTRA VERGINE, butelka 500 ml butelka  

97.  OREGANO, suszone, opakowanie min. 20 g opakowanie  

98.  ORZECH WŁOSKI kg  

99.  PAPRYKA SŁODKA, mielona, opakowanie min 50 g opakowanie  

100.  PIEPRZ CZARNY MIELONY, opakowanie min. 50 g opakowanie  

101.  PIEPRZ CZARNY ZIARNISTY, opakowanie min. 50 g opakowanie  

102.  PIEPRZ ZIOŁOWY MIELONY, opakowanie min. 50 g opakowanie  

103.  PROSZEK DO PIECZENIA, opakowanie min. 30 g opakowanie  

104.  PRZYPRAWA KEBAB GYROS, opakowanie min. 20 g opakowanie  

105.  RODZYNKI kg  

106.  
RYŻ ziarna zdrowe, dojrzałe, czyste, wolne od żywych i 
martwych szkodników, torebka 1 kg 

kg  

107.  SŁONECZNIK ŁUSKANY kg  

108.  SODA OCZYSZCZONA, opakowanie min. 100 g opakowanie  



Strona 7 z 12 
 

109.  SÓL KUCHENNA bez antyzbrylacza, torebka 1 kg kg  

110.  ŚLIWKA KALIFORNIJSKA suszona kg  

111.  TYMIANEK, suszony, opakowanie min. 20 g opakowanie  

112.  ZACIERKA BABUNI, opakowanie 250 g opakowanie  

113.  ZIELE ANGIELSKIE, opakowanie min. 50 g opakowanie  

114.  ZIOŁA PROWANSALSKIE, opakowanie min. 20 g opakowanie  

115.  
ZAKWAS NA ŻUREK w butelce, bez konserwantów w składzie, 
poj. min. 300 ml 

butelka  

116.  CZEKOLADA GORZKA min. 70 % kakao -100 g sztuka  

117.  CZEKOLADA MLECZNA -100 g sztuka  

118.  DŻEM truskawka/wiśnia/porzeczka, słoik min. 280 g sztuka  

119.  
PRZYPRAWA uniwersalna – suszone warzywa i sól – 
opakowanie 50 g 

sztuka  

120.  PRZYPRAWA do zaup i sosów w płynie – 1 litr sztuka  

121.  BULION z kury – 12 kostek opakowanie  

122.  BULION WOŁOWY – 12 kostek opakowanie  

123.  PROSZEK do pieczenia opakowanie min. 30 g Opakowanie  

124.  ŻELATYNA 50 g opakowanie  

125.  BUDYŃ w proszku opakowanie min. 35 g opakowanie  

126.  KISIEL w proszku opakowanie min. 35 g opakowanie  

127.  SOSY do spaghetti w proszku, opakowanie min. 50 g opakowanie  

128.  
SOS pieczeniowy jasny/ciemny  w proszku, opakowanie min. 20 
g 

opakowanie  

129.  MIÓD WIELOKWIATOWY 1 litr sztuka  

130.  OCET BALSAMICZNY – butelka 500 ml sztuka  

131.  OCET JABŁKOWY – butelka 400 ml sztuka  

132.  KAWA sypana – opakowanie 500 g sztuka  

133.  KAWA rozpuszczalna, słoik 100 g sztuka  

134.  WODA mineralna niegazowana 5 l butelka  

135.  WŁOSZCZYZNA suszona mix. kg  

136.  PESTKI SŁONECZNIKA, łuskane kg  

137.  PESTKI DYNI, łuskane kg  

138.  WIÓRKI KOKOSOWE, opakowanie min. 200 g sztuka  

139.  PŁATKI MIGDAŁOWE, opakowanie min. 250 g sztuka  

140.  MIESZANKA BAKALIE, opakowanie min. 250 g sztuka  

141.  ORZECH WŁOSKI, opakowanie min. 250 g sztuka  

142.  ŻURAWINA SUSZONA, opakowanie min. 400 g sztuka  

Podsumowanie części 4 (suma cen jednostkowych brutto)  

 

CZĘŚĆ 5 – Owoce, warzywa i podobne produkty 

l.p. Nazwa lub typ, opis zamawianego asortymentu j.m. 
Oferowana cena brutto 

za j.m. ( zł) 
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143.  ARBUZ, zdrowy, czysty, dojrzały (dostarczany w okresie V-IX) kg  

144.  BANANY, zdrowe, czyste, średniej wielkości, dojrzałe, jędrne kg  

145.  
BRZOSKWINIE zdrowe, dojrzałe, czyste (dostarczana w okresie 
VI-IX ) 

kg 
 

146.  
BURAK ĆWIKŁOWY zdrowy, średniej wielkości, słodki, bez 
goryczy, 

kg 
 

147.  CEBULA zdrowa, średniej wielkości, nie wyrośnięta, kg  

148.  CEBULA MŁODA - luz (dostarczana w okresie V - VII) kg  

149.  CEBULA ZIELONA, dymka, czysta, ładna, świeża, zdrowa pęczek  

150.  CYTRYNA świeża, dojrzała, zdrowa kg  

151.  CZOSNEK zdrowy, średni, krajowy, kg  

152.  DYNIA, zdrowa, dojrzała, jędrna kg  

153.  GROCH ŁUSKANY kg  

154.  
PIETRUSZKA KORZEŃ zdrowa, czysta, średniej wielkości, 
jędrna, 

kg 
 

155.  PIETRUSZKA NATKA czysta, świeża, ładna, zdrowa, pęczek  

156.  
POMARANCZA dojrzała, soczysty miękisz (dostarczana w 
okresie I - IV,  IX - XII) 

kg 
 

157.  POMIDOR - nowalijka ( dostarczany w okresie III - V ) kg  

158.  
POMIDOR świeży, zdrowy, dobrze ubarwiony,( dostarczany w 
okresie VI - X ) 

kg  

159.  
POMIDOR świeży, zdrowy, dobrze ubarwiony ( dostarczany w 
okresie I - II, XI - XII ) 

kg  

160.  POR, zdrowy, czysty szt.  

161.  RABARBAR, świeży, czysty kg  

162.  
MANDARYNKI zdrowe, dojrzałe, soczyste, jędrne (dostarczane 
w okresie I-IV ,  IX-XII) 

kg  

163.  MARCHEWKA MŁODA, luz, (dostarczana w okresie VI - VII) kg  

164.  MARCHEW soczysta, czysta, jędrna, dobrze ubarwiona, słodka, kg  

165.  
NEKTARYNKA zdrowa, dojrzała,  ( dostarczana w okresie VI-IX 
) 

kg  

166.  OGÓREK ZIELONY - nowalijka (dostarczany w okresie III- V) kg  

167.  
OGÓREK ZIELONY - krajowy szklarniowy, gruntowy  
(dostarczany w okresie VI - X ) 

kg  

168.  
OGÓREK ZIELONY zdrowy, jędrny  (dostarczany w okresie I - II 
, XI - XII  ) 

kg  

169.  
PAPRYKA ŚWIEŻA, zdrowa, jędrna (dostarczana w okresie  
VIII-XII) 

kg  

170.  
PAPRYKA ŚWIEŻA, zdrowa, jędrna,( dostarczana w okresie I - 
VII ) 

kg  

171.  PIECZARKI świeże, białe, zdrowe, kg  

172.  WINOGRONA zdrowe, świeże, dojrzałe, jędrne kg  

173.  WIŚNIA zdrowa, dojrzała, bez szypułek kg  

174.  
ZIEMNIAKI czyste, zdrowe, jadalne, średniej wielkości, 
jednogatunkowe, smaczne, nie ciemniejące po ugotowaniu 

kg  

175.  
ZIEMNIAKI  MŁODE czyste, zdrowe, jadalne, średniej wielkości, 
jednogatunkowe, smaczne, nie ciemniejące po ugotowaniu 
(dostarczane V-VII) 

kg  

176.  ŚLIWKA  DESEROWA dojrzała, zdrowa, kg  

177.  RZODKIEWKA świeża, jędrna pęczek  

178.  SAŁATA  zdrowa, ładna (VI - VIII) szt.  

179.  SAŁATA  zdrowa, ładna szt.  
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180.  MIX SAŁAT, opakowanie min. 150 g opakowanie  

181.  SZCZYPIOREK świeży, zdrowy, czysty pęczek  

182.  KIWI zdrowe, dojrzałe kg  

183.  KOPEREK  świeży, zdrowy  pęczek  

184.  GRUSZKA zdrowa, dojrzała, soczysta kg  

185.  JABŁKA - I gatunek,  szara reneta kg  

186.  JABŁKA- I gatunek, deserowe, soczyste, kwaskowate, kg  

187.  KALAFIOR  zdrowy, ładny, świeży. szt.  

188.  
KAPUSTA KISZONA dobrze ukiszona, bez dodatku innych 
kwasów, nie gorzka, 1 kg 

opakowanie  

189.  
KAPUSTA BIAŁA główka średniej wielkości, ok. 2 kg, zdrowa, 
dobrze ubita 

kg  

190.  
KAPUSTA BIAŁA  młoda główka średniej wielkości, ok. 2 kg, 
zdrowa, dobrze ubita (V- VI ) 

kg  

191.  KAPUSTA CZERWONA zdrowa, dobrze ubarwiona, ubita kg  

192.  KAPUSTA PEKIŃSKA średnia, zdrowa, świeża, szt.  

193.  
OGÓREK KISZONY dobrze ukiszony, twardy,bez dodatku 
obcych kwasów, 1 kg 

opakowanie  

194.  KAPUSTA WŁOSKA  zdrowa, dobrze ubita Szt.  

195.  
CEBULA CZERWONA zdrowa, średniej wielkości, nie 
wyrośnięta 

kg  

196.  SELER KORZEŃ średniej wielkości, zdrowy, czysty kg  

197.  
FASOLKA SZPARAGOWA zdrowa, czysta, świeża ( 
dostarczana w okresie IV-IX ) 

kg  

198.  BRUKSELKA zdrowa, czysta, świeża kg  

199.  TRUSKAWKI (od VI - VII) kg  

200.  BROKUŁY zdrowe, czyste, świeże Szt.  

201.  CUKINIA, zdrowa, ładna, jędrna kg  

202.  SAŁATA LODOWA, zdrowa, ładna Szt.  

203.  POMIDOR KOKTAJLOWY, zdrowy,  dobrze ubarwiony kg  

204.  KIEŁKI, pakowane po 100 g opakowanie  

205.  RUKOLA, pakowana po min. 100 g opakowanie  

206.  BAZYLIA, świeża, w doniczce Szt.  

207.  KAPUSTA PEKIŃSKA, zdrowa, ładna, świeża Szt.  

208.  ROSZPONKA, pakowana po min. 100 g opakowanie  

209.  JARMUŻ, pakowany po min. 100 g opakowanie  

210.  TYMIANEK, świeży, w doniczce Szt.  

211.  OREGANO, świeże, w doniczce Szt.  

212.  ROZMARYN, świeży, w doniczce Szt.  

213.  SZCZAW, pakowany po min. 100 g opakowanie  

214.  SZPINAK, pakowany po min. 100 g opakowanie  

215.  BÓB, świeży, pakowany po min. 500 g opakowanie  

216.  SZPARAGI, świeże, jędrne Kg  

217.  GRZYBY KURKI, świeże kg  
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218.  GRZYBY BOROWIKI, świeże kg  

219.  
BATATY, czyste, zdrowe, jadalne, średniej wielkości, 
jednogatunkowe, smaczne, nie ciemniejące po ugotowaniu 

kg  

220.  SELER NACIOWY, świeży, Szt.  

221.  BAKŁAŻAN, świeży, średniej wielkości, jędrny kg  

222.  FASOLA JAŚ , świeży kg  

223.  GROSZEK ZIELONY, świeży kg  

224.  KALAREPA, świeża, średniej wielkości kg  

225.  BORRÓWKI AMERYKAŃSKIE, świeże, opakowanie min. 150 g opakowanie  

226.  ANANAS, świeży Szt.  

227.  MANGO, świeże, dojrzałe, zdrowe Szt.  

228.  LIMONKA, świeża Szt.  

229.  AGREST świeży, opakowanie min. 150 g opakowanie  

230.  PORZECZKA świeża, opakowanie min. 150 g opakowanie  

231.  CZEREŚNIE, świeże kg  

232.  MORELE zdrowe, dojrzałe, soczyste kg  

233.  GRAPEFRUIT zdrowy, dojrzały, soczysty kg  

234.  JERZYNY, zdrowe, jędrne, dojrzałe kg  

235.  GRANAT zdrowy, dojrzały kg  

236.  KAPUSTA KISZONA BIAŁA, szatkowana kg  

237.  Ogórki kiszone do bezpośredniego spożycia, słoik 880 g  Szt.  

Podsumowanie części 5 (suma cen jednostkowych brutto)   

 

CZĘŚĆ 6 – Ryby mrożone, filety rybne i pozostałe mięso ryb, produkty głęboko mrożone 

l.p. Nazwa lub typ, opis zamawianego asortymentu j.m. 
Oferowana cena brutto 

za j.m. ( zł) 

238.  FILET Z DORSZA CZARNEGO, mrożony kg  

239.  
FILET Z DORSZA ATLANTYCKIEGO, mrożony, z certyfikatem 
MSC 

kg  

240.  MINTAJ PŁATY, mrożone, z certyfikatem MSC kg  

241.  MINTAJ KOSTKA, mrożona, z certyfikatem MSC kg  

242.  FASOLKA SZPARAGOWA, mrożona, pakowana  kg  

243.  MARCHEWKA Z GROSZKIEM, mrożona, pakowana  kg  

244.  BROKUŁY, mrożone, pakowane  kg  

245.  KALAFIOR, mrożony, pakowany  kg  

246.  SZPINAK, mrożony, pakowany  kg  

247.  
MIESZANKA WARZYWNA, mrożona, min. 6 składnikowa, 
pakowana  

kg  

248.  PIEROGI, mrożone, różne smaki, pakowane  kg  

249.  MIESZANKA kompotowa mrożona, opakowanie min. 2,5 kg sztuka  

250.  AGREST mrożony kg  
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251.  BRZOSKWINIA mrożona kostka Kg  

252.  BRUKSELKA mrożona kg  

253.  CUKINIA mrożona kg  

254.  DYNIA mrożona kg  

255.  JAGODY mrożone kg  

256.  JEŻYNY mrożone kg  

257.  MALINY mrożone kg  

258.  PORZECZKA CZERWONA mrożona kg  

259.  PORZECZKA CZARNA mrożona kg  

260.  SZPARAGI ZIELONE mrożone kg  

261.  ŚLIWKI mrożone kg  

262.  TRUSKAWKI mrożone kg  

263.  
FRYTKI KARBOWANE/PROSTE mrożone, opakowanie  min. 
2.5 kg 

opakowanie  

264.  TALARKI ZIEMIACZANE mrożone, opakowanie  min. 2.5 kg opakowanie  

265.  
KULECZKI ZIEMNIACZANE mrożone, opakowanie  min. 2.5 
kg 

opakowanie  

Podsumowanie części 6 (suma cen jednostkowych brutto)  

 

CZĘŚĆ 7 – Jajka 

l.p. Nazwa lub typ, opis zamawianego asortymentu j.m. 
Oferowana cena brutto 

za j.m. ( zł) 

266.  
JAJKA – pakowane w wytłaczanki po 10 szt. Pochodzące z 
Polski, Klasa A, od kur w wolnego wybiegu lub produkcji 
ekologicznej, rozmiar M lub L 

opakowanie  

Podsumowanie części 7 (suma cen jednostkowych brutto)  

 

CZĘŚĆ 8 – Owoce i warzywa konserwowe 

l.p. Nazwa lub typ, opis zamawianego asortymentu j.m. 
Oferowana cena brutto 

za j.m. ( zł) 

267.  
ANANASY W SYROPIE  krojone w plastry, konsystencja 
zwarta nie rozpadająca, zalewa klarowna, smak słodki 
charakterystyczny dla ananasa, puszka poj. min. 0,5 l 

puszka  

268.  
BRZOSKWINIE W SYROPIE krojone na pół bez pestek w 
lekkim syropie, smak słodki charakterystyczny dla brzoskwiń, 
puszka poj. min 800 g 

puszka  

269.  

OGÓREK KONSERWOWY produkt spożywczy otrzymany ze 
świeżych ogórków, przypraw aromatyczno - smakowych, 
zalanych zalewą octową z dodatkiem soli i cukru, utrwalony 
przez pasteryzację, w opakowaniu hermetycznie zamkniętym., 
słoik 0.9 l 

słoik  

270.  

PAPRYKA KONSERWOWA produkt spożywczy otrzymany z 
papryki świeżej półsłodkiej, słodkiej, pozbawionej gniazd 
nasiennych i innych części niejadalnych w zalewie octowej z 
dodatkiem soli, cukru, olejów jadalnych oraz roślinnych, 
przypraw aromatyczno - smakowych i poddanych procesowi 
pasteryzacji, słoik 0.9 l 

słoik  

271.  
KUKURYDZA KONSERWOWA produkt spożywczy otrzymany 
z konserwowanych ziaren młodej kukurydzy luzem w zalewie 

puszka  
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konserwującej, puszka o poj. 0,4 kg z zamknięciem 
przystosowanym do jednorazowego otwarcia. 

272.  

FASOLA CZERWONA KONSERWOWA produkt spożywczy 
otrzymany z konserwowanych ziaren fasoli czerwonej w 
zalewie konserwującej, puszka o pojemności 0,4 kg z 
zamknięciem przystosowanym do jednorazowego otwarcia 

puszka  

273.  

GROSZEK KONSERWOWY produkt spożywczy otrzymany z 
konserwowanych ziaren młodego groszku luzem w zalewie 
konserwującej, puszka o poj. 0,4 kg z zamknięciem 
przystosowanym do jednorazowego otwarcia 

puszka  

274.  OLIWKI CZARNE/ZIELONE W ZALEWIE, słoik min 300 g Szt.  

275.  OGÓRKI KONSERWOWE w opak. min.0,9 Szt.  

276.  PIECZARKI MARYNOWANE CAŁE słoik, min.0,9 Szt.  

277.  

CIECIERZYCA produkt spożywczy otrzymany z 
konserwowanych ziaren ciecierzycy luzem w zalewie 
konserwującej, puszka o poj. 0,4 kg z zamknięciem 
przystosowanym do jednorazowego otwarcia. 

puszka  

278.  

SELER MARYNOWANY KROJONY produkt spożywczy 
otrzymany selera w zalewie konserwującej, puszka o poj. 0,4 
kg z zamknięciem przystosowanym do jednorazowego 
otwarcia 

puszka  

279.  
CZEREŚNIE KOKTAJLOWE CZERWONE/ŻÓŁTE słoik, min. 
370 g 

sztuka  

280.  
GRUSZKA zalewie octowe, ćwiartki dużych owoców o 
subtelnym i słodko-kwaśnym charakterze, słoik, min 700 g 

sztuka  

281.  JABŁKA PRAŻONE, słoik min 700 ml sztuka  

282.  KAPARY, słoik min. 205 g sztuka  

Podsumowanie części 8 (suma cen jednostkowych brutto)  

 

CZĘŚĆ 9 – ryby przetworzone i konserwowe 

l.p. Nazwa lub typ, opis zamawianego asortymentu j.m. 
Oferowana cena brutto 

za j.m. ( zł) 

283.  
TUŃCZYK SAŁATKOWY w kawałkach, w sosie własnym lub 
oleju, puszka min. 150 g 

puszka  

284.  ANCHOA filet w oliwie 80g szuka  

285.  FILETY Z MAKRELI W POMIDORACH, puszka poj. min 170 g puszka  

286.  FILETY Z MAKRELI W OLEJU, puszka poj. min 170 g słoik  

287.  ŚLEDŹ w oleju, 5 kg opakowanie  

288.  ŁOSOŚ W OLEJU, puszka poj. min 170 g puszka  

289.  PAPRYKARZ SZCZECIŃSKI, puszka poj. min 170 g puszka  

290.  MAKRELA WĘDZONA kg  

Podsumowanie części 9 (suma cen jednostkowych brutto)  
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