
LP Nazwa jm ilość
 cena 

jednostkowa 
 netto VAT  brutto  

1
Żołądki drobiowe – bez zrogowaciałego nabłonka, zawartość żołądka usunięta, świeże, oczyszczone, z 
kurczaka. Pakowane w worki foliowe do 600g, opisane, klasa A

kg 140                 -   zł                         -   zł 

2 Filet z piersi kurczaka :  I gat.,bez kości, woreczek foliowy, opisane, świeże, klasa A kg 350                 -   zł                         -   zł 

3 Kurczak - cały,  I gat. oczyszczony, pakowany w  worek foliowy, opisane, świeży, klasa A kg 800                 -   zł                         -   zł 

4 Mięso z kurczaka gulaszowe, oczyszczone,  bez kości, woreczek foliowy, opisane świeże, klasa A kg 1250                 -   zł                         -   zł 

5
Udziec  z kurczaka  -  waga udźca ok. 250 g -350 g, I gat. oczyszczony, pakowane w worek foliowy świeże 
klasa A

kg 250                 -   zł                         -   zł 

6 Wątróbka drobiowa – bez pęcherzyków żółciowych, surowa, różowa, z kurczaka, świeże, klasa A kg 250                 -   zł                         -   zł 

7 Kurczak kalibrowany waga 1.2-1,3 kg, oczyszczony,opisany, świeży, klasa A kg 700                 -   zł                         -   zł 

                -   zł                         -   zł 

Zgodnie z wymogami SANEPID-u produkty powinny posiadać opis wraz ze świadectwem badania 
weterynaryjnego.

…………………………… dnia ………………………. ………………….……….………….

podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy

razem
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LP Nazwa jm ilość
 cena 

jednostkowa 
 netto VAT  brutto  

1 Jaja świeże klatkowe M 30 waga 53-63g szt 15 000 -  zł              -  zł                      

-  zł              -  zł                      

Zgodnie z wymogami  SANEPID-u produkt powinien posiadać świadectwo badania weterynaryjnego.

Przydatność do spożycia 28 dni.

…………………………… dnia ………………………. ………………….……….………….

podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy

razem
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LP Nazwa jm ilość
 cena 

jednostkowa 
 netto VAT  brutto  

1
Boczek wędzony - świeży, peklowany, wędzony, chudy, o kształcie prostokąta, poddany suszeniu, wędzeniu 
(kolor ciemnobrązowy) i parzeniu, Grubość minimum 3 cm, waga produktu netto, opis.

kg 50                 -   zł                         -   zł 

2
Kiełbasa zwyczajna wołowina 40% , wieprzowina 24% , średniorozdrobniona , składniki dobrze wymieszane, 
z dodatkiem przypraw, substancji dodatkowych, wędzono-parzona, z małą ilością tłuszczu w osłonce 
naturalnej ściśle przylegającej do farszu, opis

kg 300                 -   zł                         -   zł 

3 Blok szynkowy, szynka konserwowa, 68% wieprzowina, gruborozdrobniona, parzona, opis kg 450                 -   zł                         -   zł 

4
Kiełbasa litewska, podwawelska, śląska 73% wieprzowiny, średniorozdrobniona, składniki dobrze 
wymieszane, z dodatkiem przypraw, substancji dodatkowych, wędzono-parzona, opis

kg 150                 -   zł                         -   zł 

5
Szynka mielona, szynka złocista, wieprzowina 60%, tłuszcz - drobnorozdrobniona, składniki dobrze 
wymieszane, z dodatkiem przypraw, substancji dodatkowych, opis

kg 300                 -   zł                         -   zł 

6
Mielonka, blok mięsny, wieprzowina 55%, tłuszcz - drobnorozdrobniona, parzona, składniki dobrze 
wymieszane, z dodatkiem przypraw, substancji dodatkowych, opis

kg 340                 -   zł                         -   zł 

7 Pasztetowa wieprzowa, wędzona, świeża droborozdrobniona, opis kg 50                 -   zł                         -   zł 

8 Salceson włoski, głowizna 50%, skórki wieprzowe 10%, opis kg 50                 -   zł                         -   zł 

9
Kaszanka - świeża, parzona, wyprodukowana z 48% podrobów (wątroba,serca,płuca), mięsa, tłuszczu, z 
dodatkiem krwi, kaszy 13% i przypraw (dobrze wymieszane składniki), w osłonce naturalnej, cienkiej, opis

kg 140                 -   zł                         -   zł 

10 Flaki wołowe, czyszczone, parzone,  krojone w paski, o barwie białej, mrożone- opakowanie 900g, opis kg 150                 -   zł                         -   zł 

11 Serca wieprzowe, świeże, opis kg 15                 -   zł                         -   zł 

12 Wątroba wieprzowa - surowa, świeża, o barwie mięśnia jasno brązowej, b/przekrwień, b/żółci, opis kg 80                 -   zł                         -   zł 

13 Ozorki wieprzowe, świeże, oczyszczone, opis kg 5                 -   zł                         -   zł 

14
Frankfuterki, 93% wieprzowiny, składniki średnio rozdrobnione, dobrze wymieszane, z dodatkiem przypraw, 
substancji dodatkowych, w osłonce naturalnej, ściśle przylegającej do farszu, poddana wędzeniu opis

kg 20                 -   zł                         -   zł 

15
Parówka cienka - świeże, wieprzowe, cienkie, paluszek – 100g, składniki drobno rozdrobnione, dobrze 
wymieszane, z dodatkiem przypraw i substancji dodatkowych w osłonce sztucznej, ściśle przylegającej do 
farszu, poddana wędzeniu, parzeniu, suszeniu, opis

kg 550                 -   zł                         -   zł 

16 Łopatka bez kości - wieprzowa surowa, świeża, I gat, bez skóry, barwa mięśnia jasnoróżowa, klasa 1, opis kg 300                 -   zł                         -   zł 

32/2019  Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz  asortymentowo-cenowy część 3 (Dostawa mięsa)
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LP Nazwa jm ilość
 cena 

jednostkowa 
 netto VAT  brutto  

17 Mięso gulaszowe, chude wieprzowe, świeże, klasa 1, barwa mięśnia jasnoróżowa, opis kg 20                 -   zł                         -   zł 

18
Mięso mielone wieprzowo-wołowe- świeże, drobno mielone, o barwie jasno różowej, wieprzowina – 60%, 
wołowina 30%, opis

kg 500                 -   zł                         -   zł 

19 Wołowina bez kości, świeża, klasa 1, barwa mięśnia jasnoczerwona, porcje od 1,5-2 kg, opis kg 30                 -   zł                         -   zł 

20
Golonka z kością, przednia - świeże, ze skórą, wieprzowe, oczyszczone, bez przekrwień. świeże, klasa 1, 
opis.

kg 170                 -   zł                         -   zł 

21 Gulaszowe wołowe, chude wołowe, świeże, klasa 1, barwa mięśnia jasnoczerwona, opis kg 30                 -   zł                         -   zł 

22
Żeberka cięte paski- surowe, świeże,  wąskie  cięte paski,  chude, o barwie mięśnia jasno różowej i tłuszczu 
białej z odcieniem kremowym lub lekko różowym opis

kg 150                 -   zł                         -   zł 

23 Schab bez kości, świeży, klasa 1, barwa mięśnia jasnoróżowa, opis kg 420                 -   zł                         -   zł 

                -   zł                         -   zł 

Zgodnie z wymogami SANEPID-u produkty powinny posiadać opis wraz ze świadectwem badania 
weterynaryjnego.

…………………………… dnia ………………………. ………………….……….………….

podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy

razem
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LP Nazwa jm ilość
 cena 

jednostkowa 
 netto VAT  brutto  

1 Mintaj, glazura 25% kg 180 -  zł              -  zł                      

2 Frytka karbowana, opakowanie ok. 2,5 kg   kg 120 -  zł              -  zł                      

3 Mieszanka warzywna, 5-składników, opakowanie ok. 2,5 kg   kg 120 -  zł              -  zł                      

4 Szpinak liście, opakowanie ok. 2,5 kg kg 120 -  zł              -  zł                      

-  zł              -  zł                      

…………………………… dnia ………………………. ………………….……….………….

podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy
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LP Nazwa jm ilość
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jednostkowa 
 netto VAT  brutto  

1 Napój typu coca cola 0,5l, napój gazowany o smaku coli szt 430 -  zł              -  zł                      

2 Napój typu coca cola 1l, napój gazowany o smaku coli szt 430 -  zł              -  zł                      

3 Herbata mrożona typu nestea 0,5l szt 150 -  zł              -  zł                      

4 Nektar wieloowocowy 300ml szt 400 -  zł              -  zł                      

5 Napój wieloowocowy 500ml szt 400 -  zł              -  zł                      

6 Woda 0.5l gazowana, mineralna szt 200 -  zł              -  zł                      

7 Woda 0.5l lekko gazowana, mineralna szt 300 -  zł              -  zł                      

8 Woda 0.5l niegazowana, mineralna szt 200 -  zł              -  zł                      

9 Woda 1,5 l gazowana, mineralna szt 200 -  zł              -  zł                      

10 Woda 1,5 l lekko gazowana, mineralna szt 200 -  zł              -  zł                      

11 Woda 1,5 l niegazowana, mineralna szt 300 -  zł              -  zł                      

-  zł              -  zł                      

…………………………… dnia ………………………. ………………….……….………….

podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy

32/2019  Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz asortymentowo-cenowy część 5 (Dostawa napoi)
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LP Nazwa jm ilość
 cena 

jednostkowa 
 netto VAT  brutto  

1 Bułka zwykła 90 g, pszenna szt 200 -  zł              -  zł                      

2 Chleb krojony pszenno – żytni 1,1kg, mąka pszenna 66%, mąka żytnia 28% szt 6500 -  zł              -  zł                      

3 Bułka tarta, 100% mąka pszenna kg 400 -  zł              -  zł                      

4 Graham 0,45 kg, krojony, graham 75%, mąka pszenna 19%,mąka żytnia 2% szt 1440 -  zł              -  zł                      

5 Sucharki bez cukru kg 20 -  zł              -  zł                      

-  zł              -  zł                      

Sukcesywnwe dostawy świeżych wyrobów piekarskich.

Chleb

Kształt

    • symetryczny

    • harmonijność linii (owal nie kulistość)

    • brak uszkodzeń mechanicznych

    • powtarzalny

Powierzchnia / skórka

    • właściwe zabarwienie (kolor złocisty, równomiernie zabarwiony bez plam)

    • brak uszkodzeń powierzchniowych typu pęknięcia lub uszkodzenia mechaniczne

    • właściwa grubość (ok. 1 mm)

    • właściwa struktura (gładka)

Porowatość miękiszu

    • zwarta struktura (brak pęknięć miękiszu i oderwania od skórki)

    • elastyczny miękisz, nie kruszący się

    • równomierna porowatość miękiszu

    • brak smug, grudek mąki, grudek soli

    • brak dziur w miękiszu

    • brak zabrudzeń ciałami obcymi

Zapach

    • delikatny zapach ukwaszenia ciasta bez zapachu drożdży

    • przyjemny zapach bez oznak stęchlizny

    • wyraźny zapach wypieku

Smak

    • właściwa ilość soli / brak przesolenia, nie dosolenia, mdłego smaku

Pieczywo pszenne – bułki

Kształt

    • symetryczny

    • harmonijność linii (owal wydłużony kształt z przedziałką)
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    • brak uszkodzeń mechanicznych

Powierzchnia / skórka

    • właściwe zabarwienie (kolor złocisty, równomiernie zabarwiony bez plam)

    • brak uszkodzeń powierzchniowych typu pęknięcia lub uszkodzenia mechaniczne

    • właściwa grubość (ok. 0,5 mm)

    • właściwa struktura (gładka)

Porowatość miękiszu

    • zwarta struktura (brak pęknięć miękiszu i oderwania od skórki)

    • elastyczny miękisz, nie kruszący się

    • równomierna porowatość miękiszu

    • brak smug, grudek mąki, grudek soli

    • brak dziur w miękiszu

    • brak zabrudzeń ciałami obcymi

Zapach

    • delikatny zapach pieczywa bez udziału innych zapachów obcych

    • przyjemny zapach bez oznak stęchlizny

    • wyraźny zapach wypieku

    • brak zapachu fermentacyjnego

Smak

    • właściwa ilość soli / brak przesolenia, nie dosolenia, mdłego smaku

…………………………… dnia ………………………. ………………….……….………….

podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy

Strona 8 z 12



LP Nazwa jm ilość
 cena 

jednostkowa 
 netto VAT  brutto  

1 Kefir naturalny 1 L, 2% tłuszczu, termin do spożycia nie krótszy niż 5 dni od dnia dostawy szt 20                 -   zł                         -   zł 

2
Margaryna zwykła mleczna 70% tłuszczu, opakowanie 250 g,  termin do spożycia nie krótszy niż 30 dni od 
dnia dostawy

kg 100                 -   zł                         -   zł 

3 Masło mix 200g 65% tłuszczu,termin do spożycia nie krótszy niż 14 dni od dnia dostawy kg 250                 -   zł                         -   zł 

4 Masło roślinne kubek 500g, 80% tłuszczu w tym 24% oleju rzepakowo-słonecznikowego kg 750                 -   zł                         -   zł 

5
Mleko 2% folia (worki nieuszkodzone czyste) 0,9 L, świeże, pasteryzowane,  termin do spożycia nie krótszy 
niż 5 dni od dnia dostawy

szt 6500                 -   zł                         -   zł 

6
Ser biały półtłusty (mleko, żywe kultury bakterii) 4% tłuszczu, opakowanie – folia,  pakowany  w folię, świeży,  
niekwaśny, kostki od 0,8- 1 kg ,jednolita konsystencja, termin  przydatności do spożycia nie krótszy niż 7 dni 
licząc od daty dostawy

kg 800                 -   zł                         -   zł 

7
Ser topiony 100 g, nie mniej niż 27% tłuszczu, półtłusty, smak naturalny. 1opakowanie = 100g,  Dobrze 
smarowny, termin  przydatności do spożycia nie krótszy niż 30 dni licząc od daty dostawy

szt 600                 -   zł                         -   zł 

8
Ser żółty Gouda 27% tłuszczu, typ holenderski, kawałki 1-3 kg, termin  przydatności do spożycia nie krótszy 
niż 30 dni licząc od daty dostawy

kg 70                 -   zł                         -   zł 

9
Śmietana 400 g kubek nieuszkodzony, 12% tłuszczu termizowana, termin  przydatności do spożycia nie 
krótszy niż 7 dni licząc od daty dostawy

szt 260                 -   zł                         -   zł 

10 Mleko UHT 2% karton 1L szt 120                 -   zł                         -   zł 

                -   zł                         -   zł 

…………………………… dnia ………………………. ………………….……….………….

podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy

32/2019  Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz asortymentowo-cenowy część 7 (Dostawa nabiału)

razem
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LP Nazwa jm ilość
 cena 

jednostkowa 
 netto VAT  brutto  

1 Cukier, opakowanie 1 kg kg 650                 -   zł                         -   zł 

2 Dżem słoik 1,15 kg niskosłodzony, 35% owoców w składzie kg 200                 -   zł                         -   zł 

3

Herbata czarna ekspresowa, klasyczna kompozycja herbat, tylko młode i delikatne listki z wierzchołków 
najlepszych gatunków krzewów, uprawianych głównie w Indiach i Afryce. Daje napar o bursztynowym kolorze 
i intensywnym smaku  – opakowanie 25 torebek ze sznurkiem, Lipton Yellow Label lub 
równoważne.Składniki: herbata czarna*, naturalny aromat, *Certyfikowana Rainforest Alliance

kg 12                 -   zł                         -   zł 

4 Herbata czarna naturalna sypana, opakowanie 80-100g kg 25                 -   zł                         -   zł 

5 Kasza jęczmienna średnia, opakowanie worek foliowy 5 kg średnia, bez robaków kg 210                 -   zł                         -   zł 

6 Kasza pęczak opakowanie worek foliowy 3 kg kg 36                 -   zł                         -   zł 

7 Kawa naturalna 0,5 kg, mielona, Arabica 100% kg 20                 -   zł                         -   zł 

8 Kawa zbożowa 200 g, żyto 60%, jęczmień 20%, cykoria, burak cukrowy typu Kujawianka kg 40                 -   zł                         -   zł 

9
Makaron świderki, 100% semolina – opakowanie 400g lub 1000g,  poch. z przemiału pszenicy inticum 
durum, bez dodatków i ulepszaczy, typu Lubella lub równoważny.

kg 280                 -   zł                         -   zł 

10
Mąka pszenna typ 500 – konsystencja sypka, bez grudek, barwa biała z odcieniem żółtym, wilgotność nie 
większa niż 15%, opakowanie 1kg – torebki papierowe.

kg 360                 -   zł                         -   zł 

11 Mąka ziemniaczana – opakowanie 1kg  - torebki papierowe kg 140                 -   zł                         -   zł 

12 Kasza manna pszenna– opakowanie 1kg torebki papierowe, bez robaków. kg 250                 -   zł                         -   zł 

13 Ocet 0,5 l, 10% kwasowości, butelka szklana 0,5L l 60                 -   zł                         -   zł 

14 Olej uniwersalny 10 l, rzepakowy typu uniwersalny lub równoważny l 650                 -   zł                         -   zł 

15 Koncentrat pomidorowy 30% słoik 1,7 L kg 120                 -   zł                         -   zł 

16 Ryż opakowanie 1 kg, długoziarnisty kg 420                 -   zł                         -   zł 

17
Musztarda  stołowa – opakowanie  - słoik 900 ml, termin ważności nie krótszy niż 60 dni skład: woda, 
gorczyca, cukier, ocet, sól, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, ekstrakt z przypraw

kg 80                 -   zł                         -   zł 

18 Konserwa rybna w sosie pomidorowym 170 g, szprot/śedź 60% szt 200                 -   zł                         -   zł 

19
Pasztet drobiowy – konserwa  od 35% mięso z kurczaka lub indyka, opakowanie 130g pikopak puszka z folii 
aluminiowej pokryta od wewnątrz polipropylenem, konserwa bez bombażu

szt 200                 -   zł                         -   zł 

20
Przyprawa do zupy w płynie – opakowanie 5-6 L, skład: ekstrakt z lubczyku słodki, woda, sól, substancje 
wzmacniające smak i zapach (glutaminian sodu), ocet, glukoza, typu przyprawa do zup Maggi, Winiary lub 
równoważna.

l 300                 -   zł                         -   zł 

21
Kawa  naturalna rozpuszczalna – opakowanie200g szklane, typu Nescafe lub równoważne. 100% naturalnej 
kawy

szt 12                 -   zł                         -   zł 
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LP Nazwa jm ilość
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jednostkowa 
 netto VAT  brutto  

22
Makaron nitki krótka cięta, jajeczny – opakowanie 400-500g, długość 6 cm, grubość 3mm,  pochodzący z 
przemiału pszenicy inticum durum, bez dodatków i ulepszaczy

kg 120                 -   zł                         -   zł 

23

Chrzan tarty na kwasku cytrynowym – opakowanie 1,8 kg, produkt spożywczy otrzymany ze świeżych, 
pozbawionych skórki tartych korzeni chrzanu 54%, kwasku cytrynowego z dodatkiem soli i cukru, struktura – 
przetarta masa z zawartością drobnych fragmentów korzeni chrzanu, smak i zapach – charakterystyczny dla 
chrzanu, lekko piekący, kwaśnosłodki, zawartość soli kuchennej nie więcej niż – 2,0 %, barwa biała lub biało 
kremowa, zgodnie z normą PN-A-77806

kg 21,6                 -   zł                         -   zł 

24
Ketchup  łagodny – opakowanie 1 kg – butelka plastikowa, koncentrat pomidorowy  min 73%, przyprawy: 
kolendra, tymianek, cząber, oregano, szałwia, konsystencja półpłynna do gęstej z widocznymi cząsteczkami 
przypraw, smak słodko-kwaśny, bez obcych posmaków

szt 90                 -   zł                         -   zł 

                -   zł                         -   zł 

…………………………… dnia ………………………. ………………….……….………….

podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy

razem
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1 Sól opakowanie foliowe 10 kg, spożywcza, jodowana kg 400                 -   zł                         -   zł 

2 Pieprz czarny, naturalny mielony opakowanie 1 kg kg 3                 -   zł                         -   zł 

3 Czosnek granulowany 1 kg kg 9                 -   zł                         -   zł 

4

Przyprawa  do zupy i innych potraw 1 kg typu: Warzywko, Kucharek, Jarzynka składniki:
sól, warzywa suszone (15,5%): marchew, pasternak, ziemniak, cebula, natka pietruszki, seler, por, kapusta, 
korzeń pietruszki, pomidor, czosnek, papryka słodka, wzmacniacze smaku: glutaminian monosodowy, 5' -
rybonukleotydy disodowe, cukier, skrobia, pieprz czarny (0,2%), barwnik: ryboflawina

kg 70                 -   zł                         -   zł 

5
Przyprawa do kurczaka - opakowanie 1 kg skład: przyprawy ziołowe i korzenne, między innymi: sól, imbir, 
curry, majeranek, pieprz czarny, papryka słodka i ostra, czosnek, kolendra, kminek, goździki oraz ziele 
angielskie.

kg 3                 -   zł                         -   zł 

6 Ziele angielskie całe, opakowanie 1 kg kg 2                 -   zł                         -   zł 

7 Majeranek otarty, opakowanie 1 kg kg 2                 -   zł                         -   zł 

8 Liść laurowy opakowanie 100-200 gr kg 2                 -   zł                         -   zł 

9 Cukier waniliowy, opakowanie 1 kg kg 3                 -   zł                         -   zł 

10 Papryka słodka, opakowanie 1 kg kg 11                 -   zł                         -   zł 

                -   zł                         -   zł 

…………………………… dnia ………………………. ………………….……….………….

podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy
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