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Formularz ofertowy 

na wykonanie zamówienia pod nazwą: 

„Dostawy produktów spożywczych  w opakowaniach gastronomicznych dla potrzeb obiektów 

Elbest sp. z o.o.” 

 

1. DANE WYKONAWCY 

  Nazwa              ………………………………………………………………………………………….......   

Adres              ……………………………………………………………………………………………… 

  NIP             ……………………………………………………………………………………………… 

  REGON             ……………………………………………………………………………………………… 

  tel.             ……………………………………………………………………………………………….  

  e-mail:             ………………………………………………………………………………....................... 

 Dane kontaktowe osoby upoważnionej przez Wykonawcę do składania oferty i uczestnictwa w negocjacjach 

i/lub składania Oferty w aukcji elektronicznej: 

  Imię i nazwisko:  ........................................................................ 

  Numer telefonu:  ........................................................................ 

  Adres e-mail:  .........................................................................  

2. DANE ZAMAWIAJĄCEGO 

  Nazwa  Elbest sp. z o.o.  

  Adres   ul. 1 Maja 63, 97-400 Bełchatów  

  NIP  769-19-49-726, 

  REGON  592141800 

     e-mail         elbest@elbest.pl   

 
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami udziału w postępowaniu i informacjami zawartymi 

w SIWZ i przyjmujemy je bez zastrzeżeń. 

Oferujemy wykonanie Przedmiotu Zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi  

w SIWZ oraz Arkuszu Cenowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do Formularza Ofertowego,  za łączną kwotę 

:………….………………….………... zł netto,   

(słownie:……………………………………………………………………………………………..………………..), 

w wyszczególnieniu na części: 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
ŁĄCZNA WARTOŚĆ NETTO                                   

[w zł] 

CZĘŚĆ A –Hotel Wolin 

 

........................... zł netto 

(słownie:.................................................................................................  

.....................................................................................................netto) 

 

mailto:elbest@elbest.pl
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CZĘŚĆ B –Hotel Wodnik, 

Hotel Sport 

 

.............................zł netto 

(słownie:................................................................................................. 

....................................................................................................netto) 

 

CZĘŚĆ C – CSiR Krasnobród 

 

............................zł netto 

(słownie:................................................................................................. 

....................................................................................................netto) 

 

CZĘŚĆ D – Hotel Krynica 

 

.............................zł netto 

(słownie:................................................................................................. 

....................................................................................................netto) 

 

CZĘŚĆ E – Hotel Solina SPA 

 

.............................zł netto 

(słownie:................................................................................................. 

...................................................................................................netto) 

 

CZĘŚĆ F – Hotel Rychło 

 

.............................zł netto 

(słownie:................................................................................................. 

...................................................................................................netto) 

 

 

w cenach jednostkowych wyszczególnionych w Arkuszu Cenowym. 

Do oferowanych cen netto zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi w dniu wystawienia 

faktury przepisami. 

 

4. Oświadczamy, że: 

a) oferowana przez nas cena wykonania Przedmiotu Zamówienia, wymieniona w pkt. 3, uwzględnia 

wszystkie czynności, które są związane z realizacją Przedmiotu Zamówienia, zgodnie z SIWZ, 

obowiązującymi przepisami i normami, a także zgodnie z naszym doświadczeniem i wiedzą techniczną, 

b) oferowany przez nas termin realizacji dostaw (Zamówień jednostkowych) wynosi 24/481 godzin od 

momentu złożenia zamówienia, 

c) będziemy realizować dostawy Przedmiotu Zamówienia bez określonego minimum logistycznego /     

przy zachowaniu minimum logistycznego wynoszącym 300.00 zł netto2, 

d)  oferowany przez nas termin płatności wynosi 21/303 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego    

prawidłowo wystawionej faktury, 

                                                           
1 Niewłaściwe skreślić 
2 Niewłaściwe skreślić 
3 Niewłaściwe skreślić 
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e) jesteśmy/ nie jesteśmy4 czynnym podatnikiem VAT, 

f) rachunek bankowy wskazany w fakturze jest / nie  jest5 rachunkiem rozliczeniowym w rozumieniu 

przepisów Prawa bankowego, dla którego prowadzony jest rachunek VAT, 

g) ceny przedstawione przez nas w Ofercie będą obowiązywać przez okres co najmniej 6 miesięcy od 

dnia zawarcia Umowy. Po upływie pierwszych 6 miesięcy obowiązywania Umowy na wniosek 

Wykonawcy/Zamawiającego złożony z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem w drodze 

obustronnego porozumienia ceny przedstawione w Ofercie Wykonawcy mogą ulec zmianie na 

zasadach określonych w Umowie, 

h) oferta jest dla nas wiążąca przez okres 90 dni od daty upływu terminu składania ofert, 

i) w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania Umowy na warunkach określonych 

w projekcie Umowy, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 

j) zapoznaliśmy się z zasadami określonymi w Kodeksie Postępowania dla Partnerów Biznesowych 

Spółek GK PGE oraz w Dobrych Praktykach Zakupowych. W przypadku wyboru naszej Oferty 

ostatecznej zapewniamy, że w swojej działalności będziemy przestrzegać wszystkich obowiązujących 

przepisów prawa oraz postanowień wyżej wymienionych dokumentów, 

k) dołożymy należytej staranności, aby nasi pracownicy, współpracownicy, podwykonawcy lub osoby, przy 

pomocy których będziemy świadczyć dostawy przestrzegali postanowień wyżej wymienionych 

dokumentów, 

l) zapoznaliśmy się z Komunikatem dot. obowiązku informacyjnego wynikającym z 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 (dalej „Rozporządzenie”), znajdującym się na stronie 

internetowej: http://www.elbest.pl/pl/regulacje-zakupowe, 

m) zapewniamy wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych  

i organizacyjnych, aby przetwarzanie danych osobowych spełniało wymogi wynikające  

z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych oraz przepisów Rozporządzenia (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: „RODO”, mających zastosowanie i chroniło prawa osób, 

których dane dotyczą,  

n) znane są nam wszelkie obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie danych 

osobowych i przepisów RODO mających zastosowanie, które zobowiązany jest wykonywać podmiot 

przetwarzający dane osobowe na zlecenie administratora danych,  

o) dopełniliśmy wszelkich obowiązków w stosunku do osób, których dane przekazujemy oraz w stosunku 

do Zamawiającego wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych i przepisów RODO,  

p) przekazywane przez nas dane osobowe mogą być wykorzystane wyłącznie w celach związanych  

z prowadzonym postępowaniem niepublicznym nr PFZ-01-2021.  

 

5. Załącznikami do niniejszego formularza, stanowiącymi integralną część oferty jest: 

1) Arkusz Cenowy, 

2) aktualne dokumenty rejestrowe Wykonawcy w postaci odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub 

wydruku ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

Rzeczypospolitej Polskiej (CEIDG) lub adres strony internetowej, pod którym dokumentacja rejestrowa 

dostępna jest do pobrania w formie elektronicznej, 

                                                           
4 Niewłaściwe skreślić 
5 Niewłaściwe skreślić 
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3) pełnomocnictwo do podpisania oferty, w przypadku, gdy ofertę podpisują osoby, których upoważnienie 

do reprezentacji nie wynika z dokumentów rejestrowych firmy, 

4) oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ.  

 

 

 

 

 

………………………………………….. 
(podpis osoby uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania 

Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu) 
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Nazwa asortymentu
Wymagana marka 

(znak firmowy producenta lub towaru)
Opis asortymentu

Oferowana przez Wykonawcę marka 

(znak firmowy producenta lub towaru)

Sugerowana przez 

Zamawiającego 

gramatura asortymentu

Oferowana przez Wykonawcę  gramatura 

asortymentu
Jednostka miary

Szacunkowa ilość 

w odniesieniu do jednostki 

miary określonej 

w kolumnie "I" 

w skali 24 m-cy

Cena jednostkowa za opakowanie - 

według kolumny "H"

[zł netto

Cena jednostkowa w odniesieniu 

do wskazanej jednostki miary 

określonej w kolumnie "I"

[zł netto]

Wartość netto [zł] 24 miesiące

J x L

A B C D E F G H I J K L M

1. Mąka typ 500 DOWOLNY PRODUCENT

mąka pszenna, puszysta, jednolity kolor 

zbliżony do białego, bez wyczuwalnych  

obcych aromatów, obecność zanieczyszczeń 

niedopuszczalna

1 kg kg 5940

2. Mąka ziemniaczana DOWOLNY PRODUCENT
sypka, barwa czysto biała, bez obcych 

zapachów i posmaków
1 kg kg 560

3. Kasza jęczmienna DOWOLNY PRODUCENT

wytworzona z  ziarna wyrównanego, 

szklistego, o cienkiej łusce, jasnym bielmie. 

Barwa jasnoszara, o swoistym zapachu i 

smaku

5 kg kg 160

4. Kasza gryczana - palona DOWOLNY PRODUCENT

uzyskiwana z obłuskanych ziaren gryki 

zwyczajnej, o charakterystycznym, 

wyrazistym smaku, barwa żółta z odcieniem 

brunatnym

5 kg kg 310

5.
Ryż długoziarnisty 

paraboliczny
DOWOLNY PRODUCENT

preparowany termicznie, sypki, ziarno 

czyste, białe
5 kg kg 980

6. Kasza manna DOWOLNY PRODUCENT
drobnoziarnista, barwa biała z odcieniem 

żółtawym, bez widocznych ciemnych cząstek 

otrębowych, niezamączona

1 kg kg 50

7. Makaron spaghetti DOWOLNY PRODUCENT

 100% najwyższej jakości pszenicy durum, 

sprężysty, smak i zapach charakterystyczny 

dla asortymentu, niesklejający się podczas 

gotowania, kształt właściwy dla danej formy 

od 1 kg do 5 kg kg 60

8. Makaron świderki (fusili) DOWOLNY PRODUCENT

 100% najwyższej jakości pszenicy durum, 

sprężysty, smak i zapach charakterystyczny 

dla asortymentu, niesklejający się podczas 

gotowania, kształt właściwy dla danej formy 

od 1 kg do 5 kg kg 220

9. Makaron kokardki (farfalle) DOWOLNY PRODUCENT

 100% najwyższej jakości pszenicy durum, 

sprężysty, smak i zapach charakterystyczny 

dla asortymentu, niesklejający się podczas 

gotowania, kształt właściwy dla danej formy 

od 1 kg do 5 kg kg 146

10. Makaron rurki (penne) DOWOLNY PRODUCENT

 100% najwyższej jakości pszenicy durum, 

sprężysty, smak i zapach charakterystyczny 

dla asortymentu, niesklejający się podczas 

gotowania, kształt właściwy dla danej formy 

od 1 kg do 5 kg kg 186

11. Makaron nitka cięta DOWOLNY PRODUCENT

 100% najwyższej jakości pszenicy durum, 

sprężysty, smak i zapach charakterystyczny 

dla asortymentu, niesklejający się podczas 

gotowania, kształt właściwy dla danej formy 

od 1 kg do 5 kg kg 370

12. Makaron tagiatelle gniazda DOWOLNY PRODUCENT

 100% najwyższej jakości pszenicy durum, 

sprężysty, smak i zapach charakterystyczny 

dla asortymentu, niesklejający się podczas 

gotowania, kształt właściwy dla danej formy 

od 1 kg do 5 kg kg 490
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Nazwa asortymentu
Wymagana marka 

(znak firmowy producenta lub towaru)
Opis asortymentu

Oferowana przez Wykonawcę marka 

(znak firmowy producenta lub towaru)

Sugerowana przez 

Zamawiającego 

gramatura asortymentu

Oferowana przez Wykonawcę  gramatura 

asortymentu
Jednostka miary

Szacunkowa ilość 

w odniesieniu do jednostki 

miary określonej 

w kolumnie "I" 

w skali 24 m-cy

Cena jednostkowa za opakowanie - 

według kolumny "H"

[zł netto

Cena jednostkowa w odniesieniu 

do wskazanej jednostki miary 

określonej w kolumnie "I"

[zł netto]

Wartość netto [zł] 24 miesiące

J x L

A B C D E F G H I J K L M

13.
Płatki śniadaniowe 

kukurydziane
DOWOLNY PRODUCENT

chrupkie, złocista barwa, główny składnik: 

mąka kukurydziana (minimum 90%) bądź 

grys kukurydziany (minimum 90%), smak i 

zapach charakterystyczny dla asortymentu, 

wolny od obcych posmaków 

1 kg kg 240

14.

Płatki śniadaniowe o smaku 

czekoladowym, miodowym, 

cynamonowym itp. 

DOWOLNY PRODUCENT

płatki zbożowe, wytworzone z mąki 

pełnoziarnistej, m.in.: owsianej, pszennej, 

kukurydzianej, ryżowej, niepołamane, smak 

i zapach charakterystyczny dla asortymentu

1 kg kg 200

15.
Ketchup - wiaderko - 

ekonomiczny

FANEX, KOTLIN, PUDLISZKI, FANEX 

PREMIUM, WINIARY, HELLMANNS, HEINZ, 

DEVELEY PREMIUM

zawartość koncentratu pomidorowego min. 

45%
od 3 kg do 5,5 kg kg 1000

16.
Ketchup - wiaderko - 

premium

KOTLIN, PUDLISZKI, FANEX PREMIUM, 

WINIARY, HELLMANNS, HEINZ, DEVELEY 

PREMIUM

pomidory (min. 130 g na 100 g ketchupu) od 3 kg do 5,5 kg kg 36

17.
Majonez - wiaderko - 

ekonomiczny
DOWOLNY PRODUCENT 3 l l 637

18.
Majonez - wiaderko - 

premium

WINIARY, HELLMANS, FANEX PREMIUM, 

DEVELEY PREMIUM, HEINZ
3 l l 1487

19.
Musztarda - wiaderko - 

ekonomiczny
DOWOLNY PRODUCENT 3 - 5,8 kg kg 190

20. Musztarda - wiaderko - premium
FANEX PREMIUM,  HELLMANNS, WINIARY, 

PRYMAT, DEVELEY PREMIUM
3 - 5,8 kg kg 444

21. Chrzan FANEX, SMAK, ROLNIK, VORTUMNUS zawartość korzenia chrzanu: minimum 50% 800 g - 1 kg kg 128

22. Koncentrat z buraka KRAKUS, ROLNIK, WINIARY 300 ml l 40

23. Koncentrat pomidorowy DOWOLNY PRODUCENT

koncentrat pomidorowy 30% ( +/-2%),  

jednorodna, przetarta masa, objawy 

zapleśnienia, sfermentowania 

niedopuszczalne,   smak słodko-kwaśny bez 

obcych  zapachów

800 g - 1 kg kg 600

24. Groszek zielony konserwowy DOWOLNY PRODUCENT

słodki, niemączysty, bez barwników, bez 

wzmacniaczy smaku, zachowana właściwa 

struktura, kolor, zapach charakterystyczny 

dla asortymentu, obcy niedopuszczalny

2,4 - 2,6 kg kg 680

25. Kukurydza konserwowa DOWOLNY PRODUCENT

naturalnie słodka, chrupiąca, soczyste ziarna 

w intensywnym, żółtym kolorze, zapach 

charakterystyczny dla asortymentu, obcy 

niedopuszczalny

ok. 850 ml l 1176

26. Ogórek konserwowy DOWOLNY PRODUCENT

chrupiący, jędrny, sprężysty, słodko-kwaśny 

smak, z dodatkiem aromatycznych 

przypraw, zapach charakterystyczny dla 

asortymentu, obcy niedopuszczalny

od 800 g do 1 kg kg 206
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Nazwa asortymentu
Wymagana marka 

(znak firmowy producenta lub towaru)
Opis asortymentu

Oferowana przez Wykonawcę marka 

(znak firmowy producenta lub towaru)

Sugerowana przez 

Zamawiającego 

gramatura asortymentu

Oferowana przez Wykonawcę  gramatura 

asortymentu
Jednostka miary

Szacunkowa ilość 

w odniesieniu do jednostki 

miary określonej 

w kolumnie "I" 

w skali 24 m-cy

Cena jednostkowa za opakowanie - 

według kolumny "H"

[zł netto

Cena jednostkowa w odniesieniu 

do wskazanej jednostki miary 

określonej w kolumnie "I"

[zł netto]

Wartość netto [zł] 24 miesiące

J x L

A B C D E F G H I J K L M

27. Pieczarka marynowana DOWOLNY PRODUCENT

zanurzone w zalewie octowej, barwa 

jasnokremowa, małe, jędrne, bez substancji 

konserwujących, z dodatkiem  

aromatycznych przypraw, smak i zapach 

charakterystyczny dla asortymentu, obcy 

niedopuszczalny

800 g - 850 g kg 116

28.
Papryka konserwowa w 

paskach
DOWOLNY PRODUCENT

papryka w zalewie słodko-kwaśnej, 

sprężysta, aromatyczna, chrupka, soczysta, 

skórka nieodchodząca od miąższu, smak i 

zapach charakterystyczny dla asortymentu, 

obcy niedopuszczalny

1,6 kg - 4,5 kg kg 74

29. Pomidory suszone w oleju DOWOLNY PRODUCENT

pomidory suszone (zawartość: minimum 

50%), z dodatkiem przypraw,  smak i zapach 

charakterystyczny dla asortymentu, obcy 

niedopuszczalny

od 670 g do 1,6 kg kg 48

30. Pomidory Pelatii DOWOLNY PRODUCENT

pomidory całe, obrane, przygotowane ze 

świeżych i dojrzałych pomidorów, 

zachowana odpowiednia twardość i 

mięsistość, smak i zapach charakterystyczny 

dla asortymentu, obcy niedopuszczalny

od 2,5 kg do 2,55 kg kg 525

31.
Oliwki czarne/zielone 

drylowane
DOWOLNY PRODUCENT

zanurzone w słonej zalewie, pozbawione 

pestek, sprężyste, smak i zapach 

charakterystyczny dla asortymentu, obcy 

niedopuszczalny

od 680 g do 950 g kg 336

32.
Fasola czerwona 

konserwowa
DOWOLNY PRODUCENT

 intensywny kolor, zachowana odpowiednia 

chrupkość, smak i zapach charakterystyczny 

dla asortymentu, obcy niedopuszczalny

od 2,50 kg do 3,1 kg kg 154

33. Kapary DOWOLNY PRODUCENT

kapary w słonej zalewie z dodatkiem octu, 

barwa ciemnozielona z jasnymi kropkami, 

smak i zapach charakterystyczny dla 

asortymentu, obcy niedopuszczalny

690 g - 750 g kg 12

34. Seler konserwowy/wiórki DOWOLNY PRODUCENT

seler w paskach, w delikatnej, octowej 

zalewie,  zachowany korzenny smak, 

jędrność, soczystość produktu, barwa 

jasnokremowa 

od 1,5 kg do 2,1 kg kg 98

35. Brzoskwinie połówki DOWOLNY PRODUCENT

słodkie, soczyste, zanurzone w lekko 

słodzonym syropie, zachowana właściwa 

konsystencja oraz barwa produktu, zapach 

charakterystyczny dla asortymentu, obcy 

niedopuszczalny

od 2,6 kg do 2,65 kg kg 554

36. Ananas plastry DOWOLNY PRODUCENT
krążki w zalewie cukrowej, jędrne, złocistwa 

barwa, smak i zapach charakterystyczny dla 

asortymentu, obcy niedopuszczalny

ok. 3,10 kg kg 624
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37. Jabłko Prażone
SMAK, VORTUMNUNS, PROSPONA, HELCOM, 

KAZIMIERZ WSILEWSKI

smarowna masa z widocznymi kawałkami 

jabłek, produkt otrzymany z wysokiej jakości 

jabłek deserowych, zawartość jabłek: 

minimum 85%, zachowana wlaściwa 

konsystencja oraz jasno-kremowa barwa, 

słodko-kwaśny smak, bez konserwantów, 

sztucznych barwników i aromatów, niska 

zawartość cukru, zapach charakterystyczny 

dla asortymentu, obcy niedopuszczalny

od 11 kg do 12 kg kg 90

38.
Dżem (różne smaki) - 

ekonomiczny 
DOWOLNY PRODUCENT

 niski stopień przetworzenia, właściwa 

konsystencja, barwa odpowiednia dla 

danego rodzaju i smaku, niskosłodzony, 

smak kwaśnosłodki, charakterystyczny dla 

użytych surowców i dodatków, bez 

posmaków obcych

3 kg - 3,5 kg kg 562

39.
Dżem (różne smaki) - 

pemium - kawałki owoców
DOWOLNY PRODUCENT

całe owoce lub ich fragmenty w zżelowanej, 

szklistej masie, niski stopień przetworzenia, 

właściwa konsystencja, barwa odpowiednia 

dla danego rodzaju i smaku,  smak 

kwaśnosłodki, charakterystyczny dla 

użytych surowców i dodatków, bez 

posmaków obcych, minimum 35 g owoców 

na 100 g produktu

3 kg - 3,5 kg kg 1314

40. Przyprawa w płynie MAGGI, WINIARY, KNORR, KAMIS, HUGLi 5l - 6 l l 312

41.

Primerba 

(bazyliowa, włoska, 

prowansalska, czerwone 

pesto, tymiankowa, 

bazyliowa, czosnkowa)

KNORR 340 g - 500 g kg 8

42. Delikat do drobiu KNORR 600 g opak. 20

43. Marynata do drobiu KNORR 700 g opak. 54

44. Delikat do mięs KNORR 600 - 700 g kg 50

45. Papryka słodka/ostra PRYMAT, KAMIS, KOTANYI od 600 g do 1 kg kg 42

46. Pieprz czarny mielony DOWOLNY PRODUCENT od 500 g do 1 kg kg 64

47. Pieprz czarny ziarnisty DOWOLNY PRODUCENT od 690 g do 900 g kg 20

48. Pieprz cytrynowy DOWOLNY PRODUCENT ok. 900 g kg 66

49. Żelatyna DOWOLNY PRODUCENT ok. 1 kg kg 106

50. Majeranek DOWOLNY PRODUCENT ok. 500 g kg 6

51. Oregano DOWOLNY PRODUCENT ok. 600 g kg 4

52. Curry DOWOLNY PRODUCENT od 650 g do 900 g kg 4

53. Liść laurowy DOWOLNY PRODUCENT od 100g do 500g kg 6
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54.
Przyprawa warzywna Szefa 

Kuchni - wiaderko
KNORR 5 kg opak. 63

Przyprawa warzywna  KNORR, PODRAVKA, KUCHAREK 1 kg - 5 kg kg 155

55. Sos ogrodowy KNORR 700 g opak. 190

56. Sos holenderski KNORR, HUGLI 700 g - 1 kg kg 6

57. Aroma Mix Maślano-ziołowy KNORR 1,1 kg opak. 62

58. Żurek w proszku KNORR, WINIARY, PRYMAT 800 g - 3 kg kg 42

59. Esencja bulionu wołowego KNORR, WINIARY 1 l l 156

60. Śliwka kalifornijska DOWOLNY PRODUCENT

dobrze wysuszone, soczyste, bez pestek, 

zachowana naturalna słodycz, owalny, 

jednolity kształt, nasycona, 

charakterystyczna barwa

1 kg - 1,5 kg kg 14

61. Rodzynki DOWOLNY PRODUCENT

rodzynki sułtańskie, bez objawów zepsucia, 

czyste, bez widocznych uszkodzeń, kolor 

ciemnobrązowy, smak słodko-kwaśny, bez 

konserwantów, zapach charakterystyczny, 

brak obecności szkodników, brak objawów 

pleśni i innych zanieczyszczeń 

mikrobiologicznych

1 kg kg 94

62. Morele suszone DOWOLNY PRODUCENT

bez pestek,  słodki smak, miękka, mięsista 

skórka, kolor właściwy dla wskazanego 

asortymentu, zapach charakterystyczny dla 

asortymentu, obcy niedopuszczalny

od 1 kg do 1,5 kg kg 50

63. Orzechy włoskie DOWOLNY PRODUCENT
niepołamane, smak i zapach 

charakterystyczny dla wskazanego 

asortymentu

0,8kg - 1,5 kg kg 42

64. Migdały płatki DOWOLNY PRODUCENT

niepołamane, dobrze wysuszone o ładnym 

jasnym kolorze, smak i zapach 

charakterystyczny dla wskazanego 

asortymentu

od 700 g do 1,5 kg kg 26

65. Słonecznik DOWOLNY PRODUCENT
niepołamane, dobrze wysuszony, smak i 

zapach charakterystyczny dla wskazanego 

asortymentu

od 1 kg do 1,5 kg kg 20

66. Dynia łuskana DOWOLNY PRODUCENT
 dobrze wysuszone ziarno, bez obcych 

zapachów, niepołamane, kolor 

niepociemniały

od 1 kg do 1,5 kg kg 16

67. Olej uniwersalny rzepakowy DOWOLNY PRODUCENT
rafinowany olej rzepakowy 100%, 

przejrzysty, klarowny, bez osadu
5 l l 6360

68. Frytura palmowa wiaderko DOWOLNY PRODUCENT od 20 l do 25 l l 1200
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69.

TŁ
U
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C
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Oliwa z oliwek Extra Virgin DOWOLNY PRODUCENT

uzyskana z tłoczenia świeżych oliwek, 

niepodlegająca procesom chemicznym, 

100% sok z oliwek, kwasowość poniżej 

0,8%, bez istotnych wad smakowych

0,57 l - 1 l l 68

70. Cukier DOWOLNY PRODUCENT

cukier biały, drobnoziarnisty, rafinowany, 

kryształy sypkie, bez zlepów i grudek, 

dopuszcza się obecność zrostów, kryształów 

bliźniaczych

1 kg kg 3660

71. Cukier  puder DOWOLNY PRODUCENT
produkt o najdrobniejszych kryształach, 

mielony do lekkiej i puchowej konsystencji, 

bez dodatków substancji wybielających

400 g - 500 g kg 384

72. Cukier wanilinowy DOWOLNY PRODUCENT
uzyskiwany w wyniku zmieszania 

zmielonego cukru z waniliną
1 kg kg 124

73. Kakao DOWOLNY PRODUCENT
wytwarzane z najwyższej jakości ziaren 

kakao, smak i zapach charakterystyczny dla 

wskazanego asortymentu

150 g kg 42

74. Masa makowa DOWOLNY PRODUCENT
masa makowa minimum 20%, zawartość 

bakalii: minimum 6%
850 g kg 376

75. Miód - porcja 25 g DOWOLNY PRODUCENT
miód pszczeli, nektarowy, wielokwiatowy, 

pochodzenie krajowe
25 g opakowanie 25 g 30000

76. Miód wielokwiatowy DOWOLNY PRODUCENT
miód pszczeli, nektarowy, wielokwiatowy, 

pochodzenie krajowe
ok. 1 l litr 144

77. Kwasek cytrynowy DOWOLNY PRODUCENT od 0,85 kg do 1,3 kg kg 110

78. Proszek do pieczenia DOWOLNY PRODUCENT 1 kg kg 100

79. Wiórki kokosowe DOWOLNY PRODUCENT

wiórki sypkie bez trwałych zlepieńców, 

barwa biała z odcieniem lekko kremowym, 

smak i zapach charakterystyczny dla 

asortymentu, obcy niedopuszczalny

od 500 g do 1 kg kg 16

80.
Galaretka owocowa - różne 

smaki
DOWOLNY PRODUCENT ok. 1 kg - 1,3 kg kg 160

81. Ocet spirytusowy DOWOLNY PRODUCENT 0,5 l - 1 l litr 144

82. Wiśnie w żelu DOWOLNY PRODUCENT wiśnie drylowane minimum 50%, 2,5 - 3,2 kg kg 51

83. Tuńczyk w oleju kawałki DOWOLNY PRODUCENT

tuńczyk w oleju roślinnym, zwarta 

konsystensja, różowy kolor, bez żadnych 

plam, jasny kolor oleju, smak i zapach 

charakterystyczny dla asortymentu, obcy 

niedopuszczalny

od 170 g do 185 g kg 178

…………………………………………..

(podpis osoby uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy 

i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

* UWAGA: Szacunkowe ilości asortymentu podane w tabeli powyżej określone zostały jedynie na potrzeby porównania ofert w postępowaniu przetargowym oraz określenia wartości Umowy i nie stanowią zobowiązania Zamawiającego do ich wykonania ani nie dają prawa Wykonawcy do roszczeń 

wynikających z niewykonania niniejszych ilości w okresie obowiązywania Umowy. Dostawy realizowane będą przez cały okres trwania Umowy, zgodnie z bieżącymi potrzebami Zamawiającego.
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1. Kasza jęczmięnna DOWOLNY PRODUCENT

wytworzona z  ziarna wyrównanego, 

szklistego, o cienkiej łusce, jasnym 

bielmie. Barwa jasnoszara, o swoistym 

zapachu i smaku

5 kg kg 200

2. Kasza gryczana - palona DOWOLNY PRODUCENT

uzyskiwana z obłuskanych ziaren gryki 

zwyczajnej, o charakterystycznym, 

wyrazistym smaku, barwa żółta z 

odcieniem brunatnym

5 kg kg 120

3. Ryż długoziarnisty paraboliczny DOWOLNY PRODUCENT
preparowany termicznie, sypki, ziarno 

czyste, białe
5 kg kg 1600

4. Makaron lasagne DOWOLNY PRODUCENT

 100% najwyższej jakości pszenicy 

durum, sprężysty, smak i zapach 

charakterystyczny dla asortymentu, 

niesklejający się podczas gotowania, 

kształt właściwy dla danej formy 

od 1 kg do 5 kg kg 60

5. Makaron spaghetti DOWOLNY PRODUCENT

 100% najwyższej jakości pszenicy 

durum, sprężysty, smak i zapach 

charakterystyczny dla asortymentu, 

niesklejający się podczas gotowania, 

kształt właściwy dla danej formy 

od 1 kg do 5 kg kg 120

6. Makaron świderki (fusili) DOWOLNY PRODUCENT

 100% najwyższej jakości pszenicy 

durum, sprężysty, smak i zapach 

charakterystyczny dla asortymentu, 

niesklejający się podczas gotowania, 

kształt właściwy dla danej formy 

od 1 kg do 5 kg kg 568

7. Makaron gnocchetti sardi DOWOLNY PRODUCENT

 100% najwyższej jakości pszenicy 

durum, sprężysty, smak i zapach 

charakterystyczny dla asortymentu, 

niesklejający się podczas gotowania, 

kształt właściwy dla danej formy 

od 1 kg do 5 kg kg 200

8. Makaron kokardki (farfalle) DOWOLNY PRODUCENT

 100% najwyższej jakości pszenicy 

durum, sprężysty, smak i zapach 

charakterystyczny dla asortymentu, 

niesklejający się podczas gotowania, 

kształt właściwy dla danej formy 

od 1 kg do 5 kg kg 348

9. Makaron rurki (penne) DOWOLNY PRODUCENT

 100% najwyższej jakości pszenicy 

durum, sprężysty, smak i zapach 

charakterystyczny dla asortymentu, 

niesklejający się podczas gotowania, 

kształt właściwy dla danej formy 

od 1 kg do 5 kg kg 300

10. Makaron łazanki (quadrucci) DOWOLNY PRODUCENT

 100% najwyższej jakości pszenicy 

durum, sprężysty, smak i zapach 

charakterystyczny dla asortymentu, 

niesklejający się podczas gotowania, 

kształt właściwy dla danej formy 

od 1 kg do 5 kg kg 60

11. Makaron tagiatelle gniazda DOWOLNY PRODUCENT

 100% najwyższej jakości pszenicy 

durum, sprężysty, smak i zapach 

charakterystyczny dla asortymentu, 

niesklejający się podczas gotowania, 

kształt właściwy dla danej formy 

od 1 kg do 5 kg kg 60

ELST/PFZ/272-4/2021.PFZ-01-2021
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12. Grzanka kostka ziołowa KNORR, RUDOPAL 0,7 kg 28

13. Grzanka kostka ziołowa DOWOLNY PRODUCENT ok. 0,5 kg - 0,7 kg kg 20

14. Groszek ptysiowy KNORR, RUDOPAL  1 kg kg 14

15. Groszek ptysiowy DOWOLNY PRODUCENT 1 kg kg 10

16. Płatki śniadaniowe kukurydziane DOWOLNY PRODUCENT

chrupkie, złocista barwa, główny 

składnik: mąka kukurydziana (minimum 

90%) bądź grys kukurydziany (minimum 

90%), smak i zapach charakterystyczny 

dla asortymentu, wolny od obcych 

posmaków 

1 kg kg 40

17.

Płatki śniadaniowe o smaku 

czekoladowym, miodowym, 

cynamonowym itp. 

DOWOLNY PRODUCENT

płatki zbożowe, wytworzone z mąki 

pełnoziarnistej, m.in.: owsianej, 

pszennej, kukurydzianej, ryżowej, 

niepołamane, smak i zapach 

charakterystyczny dla asortymentu

1 kg kg 40

18. Ketchup - wiaderko - ekonomiczny

FANEX, KOTLIN, PUDLISZKI, FANEX 

PREMIUM, WINIARY, HELLMANNS, 

HEINZ, DEVELEY PREMIUM 

zawartość koncentratu pomidorowego 

min. 45%
od 3 kg do 5,5 kg kg 400

19. Ketchup - wiaderko - premium

KOTLIN, PUDLISZKI, FANEX 

PREMIUM, WINIARY, HELLMANNS, 

HEINZ, DEVELEY PREMIUM 

min. 130 g pomidorów na 100 g od 3 kg do 5,5 kg kg 400

20. Ketchup - butelka - premium

KOTLIN, PUDLISZKI, FANEX 

PREMIUM, WINIARY, HELLMANNS, 

HEINZ, DEVELEY PREMIUM

min. 130 g pomidorów na 100 g 500 g - 1,1 kg kg 174

21. Ketchup saszetki
HELLMANNS, HEINZ, FANEX 

PREMIUM, DEVELEY
15 - 17 ml, 15 g/sasz. szt. 7000

22. Majonez - wiaderko - ekonomiczny DOWOLNY PRODUCENT ok. 3 l litr 355

23. Majonez - wiaderko - premium
WINIARY, HELLMANS, DEVELEY 

PREMIUM, FANEX PREMIUM, HEINZ
ok. 3 l litr 721

24.
Musztarda - wiaderko - 

ekonomiczny
DOWOLNY PRODUCENT 5 - 5,8 kg kg 140

25. Musztarda - wiaderko - premium

HELLMANNS, WINIARY, PRYMAT, 

FANEX PREMIUM, DEVELEY 

PREMIUM

5 - 5,8 kg kg 362

SO
SY

, K
O

N
C

EN
TR

A
TY

M
Ą

C
ZN

E,
 Z

B
O

ŻO
W

E 
- 

P
ŁA

TK
I

Strona 2 z 8



Lp.
G

ru
p

a 
as

o
rt

ym
e

n
to

w
a

Nazwa asortymentu

Wymagana przez Zamawiającego 

marka 

(znak firmowy producenta lub 

towaru)

Opis asortymentu

Oferowana przez Wykonawcę 

marka 

(znak firmowy producenta lub 

towaru)

Sugerowana przez Zamawiającego 

gramatura asortymentu

Oferowana przez 

Wykonawcę  gramatura 

asortymentu

Jednostka 

miary

Szacunkowa ilość 

w odniesieniu do jednostki miary 

określonej 

w kolumnie "I" 

w skali 24 m-cy

Cena jednostkowa za 

opakowanie - według 

kolumny "H"

[zł netto]

Cena jednostkowa 

w odniesieniu do wskazanej 

jednostki miary określonej w 

kolumnie "I"

[zł netto]

wartość netto [zł] 

 L x J

26.
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Koncentrat pomidorowy DOWOLNY PRODUCENT

koncentrat pomidorowy 30% ( +/-2%),   

jednorodna, przetarta masa, objawy 

zapleśnienia, sfermentowania 

niedopuszczalne,  smak słodko-kwaśny 

bez obcych  zapachów

800 g - 1 kg kg 656

27. Groszek zielony konserwowy DOWOLNY PRODUCENT

słodki, niemączysty, bez barwników, bez 

wzmacniaczy smaku, zachowana 

właściwa struktura, kolor, zapach 

charakterystyczny dla asortymentu, 

obcy niedopuszczalny

2,4 - 2,6 kg kg 60

28. Groszek zielony konserwowy DOWOLNY PRODUCENT

słodki, niemączysty, bez barwników, bez 

wzmacniaczy smaku, zachowana 

właściwa struktura, kolor, zapach 

charakterystyczny dla asortymentu, 

obcy niedopuszczalny

400 g - 1 kg kg 160

29. Kukurydza konserwowa DOWOLNY PRODUCENT

naturalnie słodka, chrupiąca, soczyste 

ziarna w intensywnym, żółtym kolorze, 

zapach charakterystyczny dla 

asortymentu, obcy niedopuszczalny

2,1 - 2,65 kg kg 60

30. Kukurydza konserwowa DOWOLNY PRODUCENT

naturalnie słodka, chrupiąca, soczyste 

ziarna w intensywnym, żółtym kolorze, 

zapach charakterystyczny dla 

asortymentu, obcy niedopuszczalny

 400 ml - 850 ml kg 378

31. Papryka ćwiartki DOWOLNY PRODUCENT

papryka w zalewie słodko-kwaśnej, 

sprężysta, aromatyczna, chrupka, 

soczysta, skórka nieodchodząca od 

miąższu, smak i zapach 

charakterystyczny dla asortymentu, 

obcy niedopuszczalny

od 0,9 kg do 2,4 kg kg 160

32. Ogórek konserwowy DOWOLNY PRODUCENT

chrupiący, jędrny, sprężysty, słodko-

kwaśny smak, z dodatkiem 

aromatycznych przypraw, zapach 

charakterystyczny dla asortymentu, 

obcy niedopuszczalny

od 800 g do 1 kg kg 240

33. Pomidory suszone w oleju DOWOLNY PRODUCENT

pomidory suszone (zawartość: minimum 

50%), z dodatkiem przypraw,  smak i 

zapach charakterystyczny dla 

asortymentu, obcy niedopuszczalny

od 670 g do 1,6 kg kg 576

34. Tomato Pronto UNILEVER 

gęsta pulpa pomidorowa, intensywna 

czerwona barwa, minimum 70% 

pomidorów w opakowaniu 

jednostkowym

2 kg - 2,5 kg kg 200

35. PULPA POMIDOROWA DOWOLNY PRODUCENT
intensywna czerwona barwa, minimum 

70% pomidorów w opakowaniu 

jednostkowym

2 kg - 3 kg kg 100

36. Oliwki czarne drylowane DOWOLNY PRODUCENT

zanurzone w słonej zalewie, 

pozbawione pestek, sprężyste, smak i 

zapach charakterystyczny dla 

asortymentu, obcy niedopuszczalny

od 680 g do 950 g kg 196

37.
Fasola czerwona konserwowa 

pakowana próżniowo
DOWOLNY PRODUCENT

 intensywny kolor, zachowana 

odpowiednia chrupkość, smak i zapach 

charakterystyczny dla asortymentu, 

obcy niedopuszczalny, pakowana 

próżniowo metodą sous-vide

 ok. 850 g kg 85
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Nazwa asortymentu

Wymagana przez Zamawiającego 

marka 

(znak firmowy producenta lub 

towaru)

Opis asortymentu

Oferowana przez Wykonawcę 

marka 

(znak firmowy producenta lub 

towaru)

Sugerowana przez Zamawiającego 

gramatura asortymentu

Oferowana przez 

Wykonawcę  gramatura 

asortymentu

Jednostka 

miary

Szacunkowa ilość 

w odniesieniu do jednostki miary 

określonej 

w kolumnie "I" 

w skali 24 m-cy

Cena jednostkowa za 

opakowanie - według 

kolumny "H"

[zł netto]

Cena jednostkowa 

w odniesieniu do wskazanej 

jednostki miary określonej w 

kolumnie "I"

[zł netto]

wartość netto [zł] 

 L x J

38. Kiełki fasoli mung DOWOLNY PRODUCENT 250 g - 850 g kg 100

39. Pieczarka marynowana DOWOLNY PRODUCENT

zanurzone w zalewie octowej, barwa 

jasnokremowa, małe, jędrne, bez 

substancji konserwujących, z dodatkiem  

aromatycznych przypraw, smak i zapach 

charakterystyczny dla asortymentu, 

obcy niedopuszczalny

1,6 kg - 1,7 kg kg 100

40. Pieczarka marynowana DOWOLNY PRODUCENT

zanurzone w zalewie octowej, barwa 

jasnokremowa, małe, jędrne, bez 

substancji konserwujących, z dodatkiem  

aromatycznych przypraw, smak i zapach 

charakterystyczny dla asortymentu, 

obcy niedopuszczalny

od 720 g do 850 g kg 226

41. Podgrzybek marynowany DOWOLNY PRODUCENT

podgrzybek marynowany w delikatnie 

słodzonej, aromatycznej zalewie 

octowej, zachowana odpowiednia 

soczystość, miękkość oraz kolor

0,28 kg - 0,9 kg kg 188

42. Kapary DOWOLNY PRODUCENT

kapary w słonej zalewie z dodatkiem 

octu, barwa ciemnozielona z jasnymi 

kropkami, smak i zapach 

charakterystyczny dla asortymentu, 

obcy niedopuszczalny

ok. 720 g kg 158

43. Brzoskwinie połówki DOWOLNY PRODUCENT

słodkie, soczyste, zanurzone w lekko 

słodzonym syropie, zachowana 

właściwa konsystencja oraz barwa 

produktu, zapach charakterystyczny dla 

asortymentu, obcy niedopuszczalny

od 2,6 kg do 2,65 kg kg 30

44. Brzoskwinie połówki DOWOLNY PRODUCENT

słodkie, soczyste, zanurzone w lekko 

słodzonym syropie, zachowana 

właściwa konsystencja oraz barwa 

produktu, zapach charakterystyczny dla 

asortymentu, obcy niedopuszczalny

500 g - 900 g kg 30

45. Ananas plastry DOWOLNY PRODUCENT

krążki w zalewie cukrowej, jędrne, 

złocistwa barwa, smak i zapach 

charakterystyczny dla asortymentu, 

obcy niedopuszczalny

500 g - 900 g kg 60

46. Ananas plastry DOWOLNY PRODUCENT

krążki w zalewie cukrowej, jędrne, 

złocistwa barwa, smak i zapach 

charakterystyczny dla asortymentu, 

obcy niedopuszczalny

ok. 3,10 kg kg 60
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47. Jabłko Prażone DOWOLNY PRODUCENT

smarowna masa z widocznymi 

kawałkami jabłek, produkt otrzymany z 

wysokiej jakości jabłek deserowych, 

zawartość jabłek: minimum 85%, 

zachowana wlaściwa konsystencja oraz 

jasno-kremowa barwa, słodko-kwaśny 

smak, bez konserwantów, sztucznych 

barwników i aromatów, niska zawartość 

cukru, zapach charakterystyczny dla 

asortymentu, obcy niedopuszczalny

od 11 kg do 12 kg kg 164

48. Dżem (różne smaki) - ekonomiczny DOWOLNY PRODUCENT

 niski stopień przetworzenia, właściwa 

konsystencja, barwa odpowiednia dla 

danego rodzaju i smaku, niskosłodzony, 

smak kwaśnosłodki, charakterystyczny 

dla użytych surowców i dodatków, bez 

posmaków obcych

3 kg - 3,5 kg kg 96

49.
Dżem (różne smaki) - pemium - 

kawałki owoców
DOWOLNY PRODUCENT

całe owoce lub ich fragmenty w 

zżelowanej, szklistej masie, niski stopień 

przetworzenia, właściwa konsystencja, 

barwa odpowiednia dla danego rodzaju 

i smaku,  smak kwaśnosłodki, 

charakterystyczny dla użytych surowców 

i dodatków, bez posmaków obcych, 

minimum 35 g owoców na 100 g 

produktu

3 kg - 3,5 kg kg 226

50. Przyprawa w płynie
MAGGI, WINIARY, KNORR, KAMIS, 

HUGLI
od 5 l do 6 l l 40

51. Przyprawa w płynie KNORR, WINIARY, KUCHAREK 0,86 l - 1,4 l l 72

52.

Primerba 

(bazyliowa, włoska, prowansalska, 

czerwone pesto, tymiankowa, 

bazyliowa, czosnkowa)

KNORR 340 g opak. 130

53. Primerba grzybowa KNORR 340 g opak. 10

54. Delikat do drobiu KNORR 600 g opak. 122

55. Marynata do drobiu KNORR 700 g opak. 56

56. Marynata do wołowiny KNORR 750 - 800 g kg 57

57. Delikat do grilla KNORR 500 g opak. 92

58. Delikat do mięs KNORR 600 - 700 g kg 78

59. Delikat do ryb KNORR 600 g opak. 78

60. Delikat gyros KNORR 500 g opak. 60
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61. Papryka słodka/ostra PRYMAT, KAMIS, KOTANYI od 600 g do 1 kg kg 22

62. Pieprz czarny mielony DOWOLNY PRODUCENT od 2,5 kg do 3,2 kg kg 10

63. Pieprz czarny mielony DOWOLNY PRODUCENT od 500 g do 1 kg kg 36

64. Pieprz czarny ziarnisty DOWOLNY PRODUCENT od 690 g do 900 g kg 30

65. Pieprz czarny młotkowany DOWOLNY PRODUCENT od 500 g do 770 g kg 18

66.
Przyprawa warzywna Szefa Kuchni - 

wiaderko
KNORR 5 kg opak. 67

67. Przyprawa warzywna KNORR, PODRAVKA, KUCHAREK od 1 kg do 5 kg kg 165

68. Majeranek DOWOLNY PRODUCENT od 450 g do 500 g kg 28

69. Oregano DOWOLNY PRODUCENT od 600 g do 650 g kg 14

70. Cynamon DOWOLNY PRODUCENT od 390 g do 500 g kg 10

71. Czosnek granulowany - pet DOWOLNY PRODUCENT od 800 g do 1,05 kg kg 16

72. Auszpik DOWOLNY PRODUCENT od 600 g do  800 g kg 30

73. Gałka muszkatołowa DOWOLNY PRODUCENT od 350 do 550 g kg 10

74. Zasmażka jasna KNORR, PRYMAT ok. 10 kg kg 300

75. Sos ogrodowy KNORR 700 g opak. 70

76. Sos pieczeniowy KNORR, MAGGI, HUGLI, PRYMAT 1,2 - 1,4 kg kg 114

77. Sos z zielonym pieprzem KNORR, HUGLI 850 g kg 12

78. Sos holenderski KNORR, HUGLI 700 g - 1 kg kg 12

79. Sos grzybowy KNORR, HUGLI 840 g kg 20

80. Sos myśliwski KNORR, HUGLI 1,05 - 1,1 kg kg 24

81. Sos do spaghetti Bolognese KNORR, HUGLI 1 kg kg 36

82. Aroma Mix Maślano-ziołowy KNORR 1,10 kg opak. 36

83. Sos cytrynowo-maślany KNORR 800 g opak. 12

84. Zupa brokułowa KNORR 1,3 kg opak. 88
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85.
Krem z borowików (zupa 

borowikowa)
KNORR 1,3 kg opak. 36

86. Żurek w proszku KNORR, WINIARY, PRYMAT 0,8 kg - 1,4 kg kg 99

87. Żurek w proszku KNORR   3 kg opak. 15

88. Barszcz biały KNORR, WINIARY ok. 3 kg kg 144

89. Barszcz czerwony KNORR, WINIARY 1 kg - 1,4 kg kg 68

90. Esencja bulionu wołowego KNORR, WINIARY 1 l l 36

91. Esencja bulionu rybnego KNORR 1 l opak. 24

92. Śliwka kalifornijska DOWOLNY PRODUCENT

dobrze wysuszone, soczyste, bez pestek, 

zachowana naturalna słodycz, owalny, 

jednolity kształt, nasycona, 

charakterystyczna barwa

1 kg - 1,5 kg kg 220

93. Rodzynki DOWOLNY PRODUCENT

rodzynki sułtańskie, bez objawów 

zepsucia, czyste, bez widocznych 

uszkodzeń, kolor ciemnobrązowy, smak 

słodko-kwaśny, bez konserwantów, 

zapach charakterystyczny, brak 

obecności szkodników, brak objawów 

pleśni i innych zanieczyszczeń 

mikrobiologicznych

ok. 1 kg kg 80

94. Morele suszone DOWOLNY PRODUCENT

bez pestek,  słodki smak, miękka, 

mięsista skórka, kolor właściwy dla 

wskazanego asortymentu, zapach 

charakterystyczny dla asortymentu, 

obcy niedopuszczalny

od 1 kg do 1,5 kg kg 178

95. Słonecznik DOWOLNY PRODUCENT
niepołamane, dobrze wysuszone, smak i 

zapach charakterystyczny dla 

wskazanego asortymentu

od 1 kg do 1,5 kg kg 86

96. Orzechy laskowe DOWOLNY PRODUCENT
całe, niepołamane, smak i zapach 

charakterystyczny dla wskazanego 

asortymentu

ok. 1 kg kg 62

97. Orzechy włoskie DOWOLNY PRODUCENT
niepołamane, smak i zapach 

charakterystyczny dla wskazanego 

asortymentu

0,8k g -1,5 kg kg 86

98. Migdały całe DOWOLNY PRODUCENT

całe, niepołamane, smak i zapach 

charakterystyczny dla wskazanego 

asortymentu, dobrze wysuszone o 

ładnym jasnym kolorze

ok. 1 kg kg 12

99. Migdały płatki DOWOLNY PRODUCENT

niepołamane, dobrze wysuszone o 

ładnym jasnym kolorze, smak i zapach 

charakterystyczny dla wskazanego 

asortymentu

od 700 g do 1,5 kg kg 86

100. Pestki dyni DOWOLNY PRODUCENT
dobrze wysuszone, bez obcych 

zapachów, niepołamane ziarno, 

niepoceimniała barwa

od 1 kg do 1,5 kg kg 20

101. Rama culiness UNILEVER 900 ml szt. 53

102. Olej uniwersalny rzepakowy DOWOLNY PRODUCENT
rafinowany olej rzepakowy 100%, 

przejrzysty, klarowny, bez osadu
5 l l 6920
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103. Frytura palmowa wiaderko DOWOLNY PRODUCENT od 20 l do 25 l l 612

104. Oliwa z oliwek Extra Virgin DOWOLNY PRODUCENT

uzyskana z tłoczenia świeżych oliwek, 

niepodlegająca procesom chemicznym, 

100% sok z oliwek, kwasowość poniżej 

0,8%, bez istotnych wad smakowych

0,75 l - 1 l l 114

105. Cukier DOWOLNY PRODUCENT

cukier biały, drobnoziarnisty, 

rafinowany, kryształy sypkie, bez zlepów 

i grudek, dopuszcza się obecność 

zrostów, kryształów bliźniaczych

1 kg kg 800

106. Cukier  puder DOWOLNY PRODUCENT

produkt o najdrobniejszych kryształach, 

mielony do lekkiej i puchowej 

konsystencji, bez dodatków substancji 

wybielających

400 g - 500 g kg 60

107. Kakao DOWOLNY PRODUCENT
wytwarzane z najwyższej jakości ziaren 

kakao, smak i zapach charakterystyczny 

dla wskazanego asortymentu

ok. 150 g kg 6

108. Miód wielokwiatowy DOWOLNY PRODUCENT
miód pszczeli, nektarowy, 

wielokwiatowy, pochodzenie krajowe
od 900 ml do  1,2 l l 30

109. Kwasek cytrynowy DOWOLNY PRODUCENT od 0,85 kg do 1,3 kg kg 30

110. Wiórki kokosowe DOWOLNY PRODUCENT

wiórki sypkie bez trwałych zlepieńców, 

barwa biała z odcieniem lekko 

kremowym, smak i zapach 

charakterystyczny dla asortymentu, 

obcy niedopuszczalny

od 500 g do 1 kg kg 90

111. Galaretka owocowa - różne smaki DOWOLNY PRODUCENT ok. 1,3 kg kg 24

112. Budyń - różne smaki DOWOLNY PRODUCENT 1 kg - 1,5 kg kg 24

113. Kisiel owocowy - różne smaki DOWOLNY PRODUCENT 1 kg - 1,5 kg kg 24

114. Tuńczyk w oleju kawałki DOWOLNY PRODUCENT

tuńczyk w oleju roślinnym, zwarta 

konsystensja, różowy kolor, bez żadnych 

plam, jasny kolor oleju, smak i zapach 

charakterystyczny dla asortymentu, 

obcy niedopuszczalny

ok. 1,7 kg kg 20

115. Tuńczyk w oleju kawałki DOWOLNY PRODUCENT

tuńczyk w oleju roślinnym, zwarta 

konsystensja, różowy kolor, bez żadnych 

plam, jasny kolor oleju, smak i zapach 

charakterystyczny dla asortymentu, 

obcy niedopuszczalny

od 170 g do 185 g kg 146

* UWAGA: Szacunkowe ilości asortymentu podane w tabeli powyżej określone zostały jedynie na potrzeby porównania ofert w postępowaniu przetargowym oraz określenia wartości Umowy i nie stanowią zobowiązania Zamawiającego do ich wykonania ani nie dają prawa 

Wykonawcy do roszczeń wynikających z niewykonania niniejszych ilości w okresie obowiązywania Umowy. Dostawy realizowane będą przez cały okres trwania Umowy, zgodnie z bieżącymi potrzebami Zamawiającego.

…………………………………………..

(podpis osoby uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy 

i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

ŁĄCZNIE WARTOŚĆ NETTO
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Nazwa asortymentu
Wymagana przez Zamawiającego marka 

(znak firmowy producenta lub towaru)
Opis asortymentu

Oferowana przez Wykonawcę marka 

(znak firmowy producenta lub 

towaru)

Sugerowana przez 

Zamawiającego gramatura 

asortymentu

Oferowana przez 

Wykonawcę  

gramatura 

asortymentu

Jednostka miary

Szacunkowa ilość 

w odniesieniu do jednostki 

miary określonej 

w kolumnie "I" 

w skali 24 m-cy

Cena jednostkowa za 

opakowanie - według kolumny 

"H"

[zł netto

Cena jednostkowa 

w odniesieniu do wskazanej 

jednostki miary określonej w 

kolumnie "I"

[zł netto]

wartość netto [zł] 

L x J

A B C D E F G H I J K L M

1.

M
Ą

C
ZN

E,
 

ZB
O

ŻO
W

E

Mąka typ 450 DOWOLNY PRODUCENT

mąka pszenna, puszysta, jednolity kolor 

zbliżony do białego, bez wyczuwalnych  

obcych aromatów, obecność 

zanieczyszczeń niedopuszczalna

1 kg kg 800

2. Makaron spaghetti DOWOLNY PRODUCENT

 100% najwyższej jakości pszenicy durum, 

sprężysty, smak i zapach charakterystyczny 

dla asortymentu, niesklejający się podczas 

gotowania, kształt właściwy dla danej 

formy 

od 1 kg do 5 kg kg 80

3. Makaron świderki (fusili) DOWOLNY PRODUCENT

 100% najwyższej jakości pszenicy durum, 

sprężysty, smak i zapach charakterystyczny 

dla asortymentu, niesklejający się podczas 

gotowania, kształt właściwy dla danej 

formy 

od 1 kg do 5 kg kg 160

4. Makaron gnocchetti sardi DOWOLNY PRODUCENT

 100% najwyższej jakości pszenicy durum, 

sprężysty, smak i zapach charakterystyczny 

dla asortymentu, niesklejający się podczas 

gotowania, kształt właściwy dla danej 

formy 

od 1 kg do 5 kg kg 40

5. Makaron kokardki (farfalle) DOWOLNY PRODUCENT

 100% najwyższej jakości pszenicy durum, 

sprężysty, smak i zapach charakterystyczny 

dla asortymentu, niesklejający się podczas 

gotowania, kształt właściwy dla danej 

formy 

od 1 kg do 5 kg kg 36

6. Makaron rurki (penne) DOWOLNY PRODUCENT

 100% najwyższej jakości pszenicy durum, 

sprężysty, smak i zapach charakterystyczny 

dla asortymentu, niesklejający się podczas 

gotowania, kształt właściwy dla danej 

formy 

od 1 kg do 5 kg kg 120

7. Makaron łazanki (quadrucci) DOWOLNY PRODUCENT

 100% najwyższej jakości pszenicy durum, 

sprężysty, smak i zapach charakterystyczny 

dla asortymentu, niesklejający się podczas 

gotowania, kształt właściwy dla danej 

formy 

od 1 kg do 3 kg kg 30

8.
Płatki śniadaniowe 

kukurydziane
DOWOLNY PRODUCENT

chrupkie, złocista barwa, główny składnik: 

mąka kukurydziana (minimum 90%) bądź 

grys kukurydziany (minimum 90%), smak i 

zapach charakterystyczny dla asortymentu, 

wolny od obcych posmaków 

1 kg kg 40

9.

Płatki śniadaniowe o smaku 

czekoladowym, miodowym, 

cynamonowym itp. 

DOWOLNY PRODUCENT

płatki zbożowe, wytworzone z mąki 

pełnoziarnistej, m.in.: owsianej, pszennej, 

kukurydzianej, ryżowej, niepołamane, smak 

i zapach charakterystyczny dla asortymentu

1 kg kg 60

10. Ketchup - butelka

KOTLIN, PUDLISZKI, FANEX 

PREMIUM, WINIARY, 

HELLMANNS, HEINZ, DEVELEY 

PREMIUM

pomidory (min. 130 g na 100 g ketchupu) 400 g - 1,1 kg kg 240

11. Musztarda stołowa - butelka

KOTLIN, PUDLISZKI, FANEX 

PREMIUM, WINIARY, 

HELLMANNS, HEINZ, DEVELEY 

PREMIUM

400g-1 kg kg 160

ELST/PFZ/272-4/2021.PFZ-01-2021.IW
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Nazwa asortymentu
Wymagana przez Zamawiającego marka 

(znak firmowy producenta lub towaru)
Opis asortymentu

Oferowana przez Wykonawcę marka 

(znak firmowy producenta lub 

towaru)

Sugerowana przez 

Zamawiającego gramatura 

asortymentu

Oferowana przez 

Wykonawcę  

gramatura 

asortymentu

Jednostka miary

Szacunkowa ilość 

w odniesieniu do jednostki 

miary określonej 

w kolumnie "I" 

w skali 24 m-cy

Cena jednostkowa za 

opakowanie - według kolumny 

"H"

[zł netto

Cena jednostkowa 

w odniesieniu do wskazanej 

jednostki miary określonej w 

kolumnie "I"

[zł netto]

wartość netto [zł] 

L x J

12. Koncentrat pomidorowy DOWOLNY PRODUCENT

koncentrat pomidorowy 30% ( +/-2%),   

jednorodna, przetarta masa, objawy 

zapleśnienia, sfermentowania 

niedopuszczalne, smak słodko-kwaśny 

bez obcych  zapachów

800 g - 1 kg kg 240

13. Chrzan
SMAK, ROLNIK, VORTUMNUS, 

DEVELEY
zawartość korzenia chrzanu: minimum 60% 800 g - 1 kg kg 80

14. Kukurydza konserwowa DOWOLNY PRODUCENT

naturalnie słodka, chrupiąca, soczyste 

ziarna w intensywnym, żółtym kolorze, 

zapach charakterystyczny dla asortymentu, 

obcy niedopuszczalny

ok. 670 g kg 64

15. Papryka ćwiartki DOWOLNY PRODUCENT

papryka w zalewie słodko-kwaśnej, 

sprężysta, aromatyczna, chrupka, soczysta, 

skórka nieodchodząca od miąższu, smak i 

zapach charakterystyczny dla asortymentu, 

obcy niedopuszczalny

od 1,2 kg do 1,6 kg kg 140

16. Ogórek konserwowy DOWOLNY PRODUCENT

chrupiący, jędrny, sprężysty, słodko-kwaśny 

smak, z dodatkiem aromatycznych 

przypraw, zapach charakterystyczny dla 

asortymentu, obcy niedopuszczalny

1,6 kg-2,55kg kg 300

17. Oliwki czarne drylowane DOWOLNY PRODUCENT

zanurzone w słonej zalewie, pozbawione 

pestek, sprężyste, smak i zapach 

charakterystyczny dla asortymentu, obcy 

niedopuszczalny

od 680 g do 950 g kg 30

18. Fasola czerwona konserwowa DOWOLNY PRODUCENT
 intensywny kolor, zachowana odpowiednia 

chrupkość, smak i zapach charakterystyczny 

dla asortymentu, obcy niedopuszczalny

ok. 850 g kg 24

19. Pieczarka marynowana DOWOLNY PRODUCENT

zanurzone w zalewie octowej, barwa 

jasnokremowa, małe, jędrne, bez substancji 

konserwujących, z dodatkiem  

aromatycznych przypraw, smak i zapach 

charakterystyczny dla asortymentu, obcy 

niedopuszczalny

od 720 g do 1550 g kg 40

20. Seler tarty DOWOLNY PRODUCENT

seler w paskach, w delikatnej, octowej 

zalewie,  zachowany korzenny smak, 

jędrność, soczystość produktu, barwa 

jasnokremowa 

1,5 kg - 2,1 kg kg 40

21. Ananas plastry DOWOLNY PRODUCENT
krążki w zalewie cukrowej, jędrne, złocistwa 

barwa, smak i zapach charakterystyczny dla 

asortymentu, obcy niedopuszczalny

ok. 3,10 kg kg 124

22.
Dżem (różne smaki) - 

ekonomiczny - niskosłodzony
DOWOLNY PRODUCENT

 niski stopień przetworzenia, właściwa 

konsystencja, barwa odpowiednia dla 

danego rodzaju i smaku, niskosłodzony, 

smak kwaśnosłodki, charakterystyczny dla 

użytych surowców i dodatków, bez 

posmaków obcych

3 kg - 3,5 kg kg 37
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Nazwa asortymentu
Wymagana przez Zamawiającego marka 

(znak firmowy producenta lub towaru)
Opis asortymentu

Oferowana przez Wykonawcę marka 

(znak firmowy producenta lub 

towaru)

Sugerowana przez 

Zamawiającego gramatura 

asortymentu

Oferowana przez 

Wykonawcę  

gramatura 

asortymentu

Jednostka miary

Szacunkowa ilość 

w odniesieniu do jednostki 

miary określonej 

w kolumnie "I" 

w skali 24 m-cy

Cena jednostkowa za 

opakowanie - według kolumny 

"H"

[zł netto

Cena jednostkowa 

w odniesieniu do wskazanej 

jednostki miary określonej w 

kolumnie "I"

[zł netto]

wartość netto [zł] 

L x J

23.
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W

A
N

E

Dżem (różne smaki) - pemium 

- kawałki owoców
DOWOLNY PRODUCENT

całe owoce lub ich fragmenty w 

zżelowanej, szklistej masie, niski stopień 

przetworzenia, właściwa konsystencja, 

barwa odpowiednia dla danego rodzaju i 

smaku,  smak kwaśnosłodki, 

charakterystyczny dla użytych surowców i 

dodatków, bez posmaków obcych, 

minimum 35 g owoców na 100 g produktu

3 kg - 3,5 kg kg 87

24. Przyprawa w płynie KNORR, WINIARY, KUCHAREK 0,86l - 1,04l l 60

25.

Primerba 

(bazyliowa, włoska, 

prowansalska, czerwone 

pesto, tymiankowa, 

KNORR 340 g opak. 20

26. Primerba grzybowa KNORR 340 g opak. 8

27. Delikat do drobiu KNORR 600 g opak. 14

28. Delikat do grilla KNORR 500 g opak. 6

29. Delikat do mięs KNORR 600 g opak. 14

30. Delikat do ryb KNORR 600 g opak. 6

31. Delikat gyros KNORR 500 g opak. 6

32. Papryka słodka/ostra PRYMAT, KAMIS, KOTANYI od 600 g do 1 kg kg 24

33. Pieprz czarny mielony DOWOLNY PRODUCENT od 500 g do 1 kg kg 24

34.
Przyprawa warzywna Szefa 

Kuchni - wiaderko
KNORR 5 kg opak. 27

Przyprawa warzywna KNORR, KUCHAREK, PODRAVKA od 1 kg do 5 kg kg 65

35. Majeranek DOWOLNY PRODUCENT od 100 g do 500 g kg 6

36. Czosnek granulowany DOWOLNY PRODUCENT ok. 1 kg kg 24

37. Ziele angielskie DOWOLNY PRODUCENT ok. 600 g kg 19

38. Auszpik DOWOLNY PRODUCENT ok.  800 g kg 16

39. Sos ogrodowy KNORR 700 g opak. 72
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Nazwa asortymentu
Wymagana przez Zamawiającego marka 

(znak firmowy producenta lub towaru)
Opis asortymentu

Oferowana przez Wykonawcę marka 

(znak firmowy producenta lub 

towaru)

Sugerowana przez 

Zamawiającego gramatura 

asortymentu

Oferowana przez 

Wykonawcę  

gramatura 

asortymentu

Jednostka miary

Szacunkowa ilość 

w odniesieniu do jednostki 

miary określonej 

w kolumnie "I" 

w skali 24 m-cy

Cena jednostkowa za 

opakowanie - według kolumny 

"H"

[zł netto

Cena jednostkowa 

w odniesieniu do wskazanej 

jednostki miary określonej w 

kolumnie "I"

[zł netto]

wartość netto [zł] 

L x J

40. Sos pieczeniowy KNORR, MAGGI, HUGLI, PRYMAT  1,4 kg kg 23

41. Sos z zielonym pieprzem KNORR, HUGLI 850 g kg 10

42. Sos grzybowy KNORR, HUGLI 840 g kg 9

43. Sos myśliwski KNORR, HUGLI  1,1 kg kg 10

44. Sos do spaghetti Bolognese KNORR, HUGLI 1 kg kg 12

45. sos Cafe de Paris KNORR 0,8 kg opak. 12

46. Sos cytrynowo-maślany KNORR 800 g opak. 8

47. Zupa brokułowa KNORR 1,3 kg opak. 12

48.
Krem z borowików (zupa 

borowikowa)
KNORR 1,3 kg opak. 12

49. Barszcz biały KNORR, WINIARY  3 kg kg 24

50. Esencja bulionu wołowego KNORR, WINIARY 1 l l 8

51. Olej uniwersalny rzepakowy DOWOLNY PRODUCENT
rafinowany olej rzepakowy 100%, 

przejrzysty, klarowny, bez osadu
5 l l 700

52. Frytura palmowa wiaderko DOWOLNY PRODUCENT od 20 l do 25 l l 200

53. Cukier DOWOLNY PRODUCENT

cukier biały, drobnoziarnisty, rafinowany, 

kryształy sypkie, bez zlepów i grudek, 

dopuszcza się obecność zrostów, 

kryształów bliźniaczych

1 kg kg 800

54. Migdały płatki DOWOLNY PRODUCENT

niepołamane, dobrze wysuszone o ładnym 

jasnym kolorze, smak i zapach 

charakterystyczny dla wskazanego 

asortymentu

od 700 g do 1,5 kg kg 8
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Nazwa asortymentu
Wymagana przez Zamawiającego marka 

(znak firmowy producenta lub towaru)
Opis asortymentu

Oferowana przez Wykonawcę marka 

(znak firmowy producenta lub 

towaru)

Sugerowana przez 

Zamawiającego gramatura 

asortymentu

Oferowana przez 

Wykonawcę  

gramatura 

asortymentu

Jednostka miary

Szacunkowa ilość 

w odniesieniu do jednostki 

miary określonej 

w kolumnie "I" 

w skali 24 m-cy

Cena jednostkowa za 

opakowanie - według kolumny 

"H"

[zł netto

Cena jednostkowa 

w odniesieniu do wskazanej 

jednostki miary określonej w 

kolumnie "I"

[zł netto]

wartość netto [zł] 

L x J

55. Tuńczyk w oleju kawałki DOWOLNY PRODUCENT

tuńczyk w oleju roślinnym, zwarta 

konsystensja, różowy kolor, bez żadnych 

plam, jasny kolor oleju, smak i zapach 

charakterystyczny dla asortymentu, obcy 

niedopuszczalny

ok. 1,70 kg kg 20

56. Tuńczyk w oleju kawałki DOWOLNY PRODUCENT

tuńczyk w oleju roślinnym, zwarta 

konsystensja, różowy kolor, bez żadnych 

plam, jasny kolor oleju, smak i zapach 

charakterystyczny dla asortymentu, obcy 

niedopuszczalny

ok. 180 g kg 10

ŁĄCZNA WARTOŚĆ NETTO

* UWAGA: Szacunkowe ilości asortymentu podane w tabeli powyżej określone zostały jedynie na potrzeby porównania ofert w postępowaniu przetargowym oraz określenia wartości Umowy i nie stanowią zobowiązania Zamawiającego do ich wykonania ani nie dają 

prawa Wykonawcy do roszczeń wynikających z niewykonania niniejszych ilości w okresie obowiązywania Umowy. Dostawy realizowane będą przez cały okres trwania Umowy, zgodnie z bieżącymi potrzebami Zamawiającego.

…………………………………………..

(podpis osoby uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy 

i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

IN
N

E

Strona 5 z 5



Lp.

G
ru

p
a 

as
o

rt
ym

en
to

w
a

Nazwa asortymentu

Wymagana przez Zamawiającego 

marka 

(znak firmowy producenta lub 

towaru)

Opis asortymentu

Oferowana przez Wykonawcę 

marka 

(znak firmowy producenta lub 

towaru)

Sugerowana przez 

Zamawiającego 

gramatura asortymentu

Oferowana 

przez 

Wykonawcę  

gramatura 

asortymentu

Jednostka miary

Szacunkowa ilość 

w odniesieniu do 

jednostki miary 

określonej 

w kolumnie "I" 

w skali 24 m-cy

Cena jednostkowa za 

opakowanie - według kolumny 

"H"

[zł netto

Cena jednostkowa 

w odniesieniu do 

wskazanej jednostki 

miary określonej w 

kolumnie "I"

[zł netto]

wartość netto [zł]

24 miesiące

J  x L

A B C D E F G H I J K L M

1. Mąka typ 500 DOWOLNY PRODUCENT

mąka pszenna, puszysta, jednolity kolor 

zbliżony do białego, bez wyczuwalnych  

obcych aromatów, obecność zanieczyszczeń 

niedopuszczalna

1 kg kg 4600

2. Kasza jęczmięnna DOWOLNY PRODUCENT
wytworzona z  ziarna wyrównanego, 

szklistego, o cienkiej łusce, jasnym bielmie. 

Barwa jasnoszara, o swoistym zapachu i smaku

5 kg kg 180

3. Kasza gryczana - palona DOWOLNY PRODUCENT
uzyskiwana z obłuskanych ziaren  gryki 

zwyczajnej, o charakterystycznym, wyrazistym 

smaku, barwa żółta z odcieniem brunatnym

5 kg kg 60

4. Ryż długoziarnisty paraboliczny DOWOLNY PRODUCENT
preparowany termicznie, sypki, ziarno czyste, 

białe
5 kg kg 600

5. Makaron lasagne
KNORR, BARILLA, LORI, 

CASTELLO, LUBELLA, ARCO

 100% najwyższej jakości pszenicy durum, 

smak i zapach charakterystyczny dla 

asortymentu

od 1 kg do 5 kg kg 54

6. Makaron spaghetti
KNORR, BARILLA, LORI, 

CASTELLO, LUBELLA, ARCO

 100% najwyższej jakości pszenicy durum, 

sprężysty, smak i zapach charakterystyczny dla 

asortymentu

od 1 kg do 5 kg kg 180

7. Makaron świderki (fusili)
KNORR, BARILLA, LORI, 

CASTELLO, LUBELLA, ARCO

 100% najwyższej jakości pszenicy durum,  

sprężysty,  niesklejający się podczas 

gotowania, smak i zapach charakterystyczny 

dla asortymentu

od 1 kg do 5 kg kg 330

8. Makaron kokardki (farfalle)
KNORR, BARILLA, LORI, 

CASTELLO, LUBELLA, ARCO

 100% najwyższej jakości pszenicy durum,  

sprężysty,  niesklejający się podczas 

gotowania, smak i zapach charakterystyczny 

dla asortymentu

od 1 kg do 5 kg kg 300

9. Makaron rurki (penne)
KNORR, BARILLA, LORI, 

CASTELLO, LUBELLA, ARCO

 100% najwyższej jakości pszenicy durum,  

sprężysty,  niesklejający się podczas 

gotowania, smak i zapach charakterystyczny 

dla asortymentu

od 1 kg do 5 kg kg 360

10. Makaron łazanki (quadrucci)
KNORR, BARILLA, LORI, 

CASTELLO, LUBELLA, ARCO

 100% najwyższej jakości pszenicy durum,  

sprężysty,  niesklejający się podczas 

gotowania, smak i zapach charakterystyczny 

dla asortymentu

od 1 kg do 5 kg kg 180

11. Makaron nitka cięta  DOWOLNY PRODUCENT

 100% najwyższej jakości pszenicy durum,  

sprężysty,  niesklejający się podczas 

gotowania, smak i zapach charakterystyczny 

dla asortymentu

0,25 kg kg 335

12. Płatki śniadaniowe kukurydziane DOWOLNY PRODUCENT

chrupkie, złocista barwa, główny składnik: 

mąka kukurydziana (minimum 90%) bądź grys 

kukurydziany (minimum 90%), smak i zapach 

charakterystyczny dla asortymentu, wolny od 

obcych posmaków i zapachów

1 kg kg 78

13.

Płatki śniadaniowe o smaku 

czekoladowym, miodowym, 

cynamonowym itp.  

DOWOLNY PRODUCENT

płatki zbożowe, wytworzone z mąki 

pełnoziarnistej, m.in.: owsianej, pszennej, 

kukurydzianej, ryżowej, niepołamane, smak i 

zapach charakterystyczny dla asortymentu

1 kg kg 360
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14.
Ketchup - wiaderko - 

ekonomiczny

FANEX, KOTLIN, PUDLISZKI, 

FANEX PREMIUM, WINIARY, 

HELLMANNS, HEINZ, DEVELEY 

PREMIUM

zawartość koncentratu pomidorowego min. 

45%
od 3 kg do 5,5 kg kg 306

15. Ketchup - wiaderko - premium

KOTLIN, PUDLISZKI, FANEX 

PREMIUM, WINIARY, 

HELLMANNS, HEINZ, DEVELEY 

PREMIUM

pomidory (min. 130 g na 100 g ketchupu) od 3 kg do 5,5 kg kg 714

16. Majonez - wiaderko

WINIARY, HELLMANS, FANEX 

PREMIUM, DEVELEY 

PREMIUM, HEINZ

3 l litr 1107

17.
Musztarda - wiaderko - 

ekonomiczny
DOWOLNY PRODUCENT 3 l litr 664

18. Musztarda - wiaderko - premium
FANEX PREMIUM,  

HELLMANNS, WINIARY, 

PRYMAT, DEVELEY PREMIUM

3 l litr 1550

19.
Musztarda delikatesowa - 

wiaderko 

HELLMANNS, PRYMAT, 

WINIARY, FANEX, DEVELEY
2,5 kg - 3,5 kg kg 578

20. Koncentrat pomidorowy DOWOLNY PRODUCENT

koncentrat pomidorowy 30% ( +/-2%),  

jednorodna, przetarta masa, objawy 

zapleśnienia, sfermentowania 

niedopuszczalne,  smak słodko-kwaśny bez 

obcych  zapachów

800 g - 1 kg kg 730

21. Chrzan 
 SMAK, ROLNIK, DEVELEY, 

FANEX, VORTUMNUS
zawartość korzenia chrzanu: minimum 50% 800 g - 1 kg kg 396

22. Groszek zielony konserwowy DOWOLNY PRODUCENT

słodki, niemączysty, bez barwników, bez 

wzmacniaczy smaku, zachowana właściwa 

struktura, kolor, zapach charakterystyczny dla 

asortymentu, obcy niedopuszczalny

2,0 - 2,6 kg kg 747

23. Kukurydza konserwowa DOWOLNY PRODUCENT

naturalnie słodka, chrupiąca, soczyste ziarna w 

intensywnym, żółtym kolorze, zapach 

charakterystyczny dla asortymentu, obcy 

niedopuszczalny

 800 ml - 2 650 ml l 1354

24. Papryka ćwiartki DOWOLNY PRODUCENT

papryka w zalewie słodko-kwaśnej, sprężysta, 

aromatyczna, chrupka, soczysta, skórka 

nieodchodząca od miąższu, smak i zapach 

charakterystyczny dla asortymentu, obcy 

niedopuszczalny

od 1,00 kg do 2,00  kg kg 480

25. Papryka konserwowa paski DOWOLNY PRODUCENT

papryka w zalewie słodko-kwaśnej, sprężysta, 

aromatyczna, chrupka, soczysta, skórka 

nieodchodząca od miąższu, produkt 

pasteryzowany, smak i zapach 

charakterystyczny dla asortymentu, obcy 

niedopuszczalny

od 3,5 kg do 4,5 kg kg 430

26. Ogórek konserwowy DOWOLNY PRODUCENT

chrupiący, jędrny, sprężysty,słodko-kwaśny 

smak, z dodatkiem aromatycznych przypraw, 

smak i zapach charakterystyczny dla 

asortymentu, obcy niedopuszczalny

od 800 g do 1,00 kg kg 2044
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27. Pomidory suszone w oleju DOWOLNY PRODUCENT

pomidory suszone (zawartość: minimum 50%), 

z dodatkiem przypraw,  smak i zapach 

charakterystyczny dla asortymentu, obcy 

niedopuszczalny

od 670 g do 1,5 kg kg 153

28. Pomidory Pelatii DOWOLNY PRODUCENT

pomidory całe, zanurzone w soku 

pomidorowym, bez skóry (minimum 60%), 

przygotowane ze świeżych i dojrzałych 

pomidorów, zachowana odpowiednia 

twardość i mięsistość, smak i zapach 

charakterystyczny dla asortymentu, obcy 

niedopuszczalny

2,5 kg - 3,5 kg kg 1754

29. Fasola czerwona konserwowa DOWOLNY PRODUCENT
 intensywny kolor, zachowana odpowiednia 

chrupkość, smak i zapach charakterystyczny 

dla asortymentu, obcy niedopuszczalny 

od 2,50 kg do 3,1 kg kg 594

30. Pieczarka marynowana DOWOLNY PRODUCENT

zanurzone w zalewie octowej, barwa 

jasnokremowa, małe, jędrne, bez substancji 

konserwujących, z dodatkiem  aromatycznych 

przypraw, smak i zapach charakterystyczny dla 

asortymentu, obcy niedopuszczalny

od 700 g do 900 g kg 1123

31. Kapary DOWOLNY PRODUCENT

kapary w słonej zalewie z dodatkiem octu, 

barwa ciemnozielona z jasnymi kropkami, 

smak i zapach charakterystyczny dla 

asortymentu, obcy niedopuszczalny

ok. 720 g kg 36

32. Buraki kostka DOWOLNY PRODUCENT ok. 3 l l 632

33. Brzoskwinie połówki DOWOLNY PRODUCENT

słodkie, soczyste, zanurzone w lekko 

słodzonym syropie, zachowana właściwa 

konsystencja oraz barwa produktu, zapach 

charakterystyczny dla asortymentu, obcy 

niedopuszczalny

od 2,6 kg do 2,65 kg kg 108

34. Jabłko Prażone DOWOLNY PRODUCENT

smarowna masa z widocznymi kawałkami 

jabłek, produkt otrzymany z wysokiej jakości 

jabłek deserowych, zawartość jabłek: 

minimum 85%, zachowana wlaściwa 

konsystencja oraz jasno-kremowa barwa, 

słodko-kwaśny smak, bez konserwantów, 

sztucznych barwników i aromatów, niska 

zawartość cukru, zapach charakterystyczny dla 

asortymentu, obcy niedopuszczalny

od 11 kg do 12 kg kg 96

35.
Dżem (różne smaki) - 

ekonomiczny 
DOWOLNY PRODUCENT

 niski stopień przetworzenia, właściwa 

konsystencja, barwa odpowiednia dla danego 

rodzaju i smaku, niskosłodzony, smak 

kwaśnosłodki, charakterystyczny dla użytych 

surowców i dodatków, bez posmaków obcych

3 kg - 3,5 kg kg 513

36. Dżem (różne smaki) - premium DOWOLNY PRODUCENT

całe owoce lub ich fragmenty w zżelowanej, 

szklistej masie, niski stopień przetworzenia, 

właściwa konsystencja, barwa odpowiednia 

dla danego rodzaju i smaku,  smak 

kwaśnosłodki, charakterystyczny dla użytych 

surowców i dodatków, bez posmaków obcych, 

minimum 35 g owoców na 100 g produktu

3 kg - 3,5 kg kg 1199
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37. Przyprawa w płynie 
MAGGI, WINIARY, KNORR, 

KAMIS, HUGLi
od 5 l do 6 l l 804

38.

Primerba 

(bazyliowa, włoska, 

prowansalska, czerwone pesto, 

tymiankowa, bazyliowa, 

czosnkowa)

KNORR 340 g opak. 376

39. Marynata do drobiu KNORR 700 g opak. 54

40. Marynata do wołowiny KNORR 750 - 800 g kg 42

41. Papryka słodka/ostra PRYMAT, KAMIS, KOTANYI od 600 g do 1 kg kg 17

42. Paryka słodka wędzona DOWOLNY PRODUCENT ok. 720 g kg 3

43. Pieprz czarny mielony DOWOLNY PRODUCENT od 500 g do 1 kg kg 56

44. Pieprz czarny ziarnisty DOWOLNY PRODUCENT od 690 g do 900 g kg 6

45. Pieprz czarny młotkowany DOWOLNY PRODUCENT od 500 g do 770 g kg 9

46. Żelatyna DOWOLNY PRODUCENT 1 kg kg 102

47.
Przyprawa warzywna Szefa 

Kuchni - wiaderko
KNORR 5 kg opak. 130

48. Przyprawa warzywna
KNORR, KUCHAREK, 

PODRAVKA
od 1 kg do 5 kg kg 320

49. Majeranek DOWOLNY PRODUCENT 200 g kg 12

50. Cynamon DOWOLNY PRODUCENT od 390 g do 500 g kg 8

51. Kminek DOWOLNY PRODUCENT 1 kg kg 8

52. Curry DOWOLNY PRODUCENT od 650 g do 900 g kg 16

53. Gałka muszkatołowa DOWOLNY PRODUCENT od 350 do 550 g kg 2

54. Zasmażka jasna KNORR , PRYMAT 10 kg kg 660

55. Sos pieczeniowy
KNORR, MAGGI, HUGLI, 

PRYMAT
1,1 - 1,4 kg kg 39

56. Sos z zielonym pieprzem KNORR, HUGLI 850 g kg 19SO
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57. Zupa toskańska KNORR 1,2 kg kg 50

58. Zupa brokułowa KNORR 1,3 kg opak. 34

59. Żurek w proszku KNORR, WINIARY, PRYMAT 800 g - 1,4 kg kg 59

60. Esencja bulionu wołowego KNORR, WINIARY 1 l l 48

61. Śliwka kalifornijska DOWOLNY PRODUCENT

dobrze wysuszone, soczyste, bez pestek, 

zachowana naturalna słodycz, owalny, 

jednolity kształt, nasycona, charakterystyczna 

barwa

1 kg - 1,5 kg kg 40

62. Rodzynki DOWOLNY PRODUCENT

rodzynki sułtańskie, bez objawów zepsucia, 

czyste, bez widocznych uszkodzeń, kolor 

ciemnobrązowy, smak słodko-kwaśny, bez 

konserwantów, zapach charakterystyczny, 

brak obecności szkodników, brak objawów 

pleśni i innych zanieczyszczeń 

mikrobiologicznych

1 kg kg 144

63. Morele suszone DOWOLNY PRODUCENT

bez pestek,  słodki smak, miękka, mięsista 

skórka, kolor właściwy dla wskazanego 

asortymentu, zapach charakterystyczny dla 

asortymentu, obcy niedopuszczalny

od 1 kg do 1,5 kg kg 22

64. Słonecznik DOWOLNY PRODUCENT
niepołamane, dobrze wysuszone, smak i 

zapach charakterystyczny dla wskazanego 

asortymentu

od 1 kg do 1,5 kg kg 84

65. Orzechy laskowe DOWOLNY PRODUCENT
całe, niepołamane, smak i zapach 

charakterystyczny dla wskazanego 

asortymentu

1 kg kg 48

66. Orzechy włoskie DOWOLNY PRODUCENT
niepołamane, smak i zapach charakterystyczny 

dla wskazanego asortymentu
0,8kg - 1,5kg kg 102
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67. Migdały całe DOWOLNY PRODUCENT

całe, niepołamane, smak i zapach 

charakterystyczny dla wskazanego 

asortymentu, dobrze wysuszone o ładnym 

jasnym kolorze

1 kg kg 12

68. Migdały płatki DOWOLNY PRODUCENT

niepołamane, dobrze wysuszone o ładnym 

jasnym kolorze, smak i zapach 

charakterystyczny dla wskazanego 

asortymentu

od 700 g do 1,5 kg kg 33

69. Rama Combi Profi UNILEVER 3,7 l szt. 28

70. Rama culiness UNILEVER 900 ml szt. 468

71. Olej uniwersalny rzepakowy DOWOLNY PRODUCENT
rafinowany olej rzepakowy 100%, przejrzysty, 

klarowny, bez osadu
5 l l 6900

72. Frytura palmowa wiaderko DOWOLNY PRODUCENT od 20 l do 25 l l 1870

73. Oliwa z oliwek extra vrgin DOWOLNY PRODUCENT

uzyskana z tłoczenia świeżych oliwek, 

niepodlegająca procesom chemicznym, 100% 

sok z oliwek, kwasowość poniżej 0,8%, bez 

istotnych wad smakowych

0,75 l - 1 l l 874

74. Cukier DOWOLNY PRODUCENT

cukier biały, drobnoziarnisty, rafinowany, 

kryształy sypkie, bez zlepów i grudek, 

dopuszcza się obecność zrostów, kryształów 

bliźniaczych

1 kg kg 4840

75. Cukier wanilinowy DOWOLNY PRODUCENT
uzyskiwany w wyniku zmieszania zmielonego 

cukru z waniliną
1 kg kg 396

76. Miód wielokwiatowy DOWOLNY PRODUCENT
miód pszczeli, nektarowy, wielokwiatowy, 

pochodzenie krajowe
od 0,9 l do 1,2 l litr 600

77. Proszek do pieczenia DOWOLNY PRODUCENT 1 kg kg 154

78. Wiórki kokosowe DOWOLNY PRODUCENT

wiórki sypkie bez trwałych zlepieńców, barwa 

biała z odcieniem lekko kremowym, smak i 

zapach charakterystyczny dla asortymentu, 

obcy niedopuszczalny

od 500 g do 1 kg kg 172

79. Galaretka owocowa DOWOLNY PRODUCENT ok. 1,3 kg kg 210

80. Tuńczyk w oleju kawałki DOWOLNY PRODUCENT

tuńczyk w oleju roślinnym, zwarta 

konsystensja, różowy kolor, bez żadnych plam, 

jasny kolor oleju, smak i zapach 

charakterystyczny dla asortymentu, obcy 

niedopuszczalny

ok. 1,70 kg kg 282

* UWAGA: Szacunkowe ilości asortymentu podane w tabeli powyżej określone zostały jedynie na potrzeby porównania ofert w postępowaniu przetargowym oraz określenia wartości Umowy i nie stanowią zobowiązania Zamawiającego do ich wykonania ani nie dają 

prawa Wykonawcy do roszczeń wynikających z niewykonania niniejszych ilości w okresie obowiązywania Umowy. Dostawy realizowane będą przez cały okres trwania Umowy, zgodnie z bieżącymi potrzebami Zamawiającego.
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A B C D E F G H I J K L M

1. Makaron spaghetti DOWOLNY PRODUCENT

 100% najwyższej jakości pszenicy durum,  

sprężysty,  niesklejający się podczas 

gotowania, smak i zapach charakterystyczny 

dla asortymentu

od 1 kg do 5 kg kg 200

2. Makaron nitka DOWOLNY PRODUCENT

 100% najwyższej jakości pszenicy durum,  

sprężysty,  niesklejający się podczas 

gotowania, smak i zapach charakterystyczny 

dla asortymentu

od 1 kg do 5 kg kg 80

3.
Makaron wstążka 

karbowana
DOWOLNY PRODUCENT

 100% najwyższej jakości pszenicy durum,  

sprężysty,  niesklejający się podczas 

gotowania, smak i zapach charakterystyczny 

dla asortymentu

od 1 kg do 5 kg kg 80

4. Makaron tagiatelle DOWOLNY PRODUCENT

 100% najwyższej jakości pszenicy durum,  

sprężysty,  niesklejający się podczas 

gotowania, smak i zapach charakterystyczny 

dla asortymentu

od 1 kg do 5 kg kg 80

5. Makaron świderki (fusili) DOWOLNY PRODUCENT

 100% najwyższej jakości pszenicy durum,  

sprężysty,  niesklejający się podczas 

gotowania, smak i zapach charakterystyczny 

dla asortymentu

od 1 kg do 5 kg kg 80

6.
Makaron kokardki 

(farfalle)
DOWOLNY PRODUCENT

 100% najwyższej jakości pszenicy durum,  

sprężysty,  niesklejający się podczas 

gotowania, smak i zapach charakterystyczny 

dla asortymentu

od 1 kg do 5 kg kg 80

7. Makaron rurki (penne) DOWOLNY PRODUCENT

 100% najwyższej jakości pszenicy durum,  

sprężysty,  niesklejający się podczas 

gotowania, smak i zapach charakterystyczny 

dla asortymentu

od 1 kg do 5 kg kg 80

8.
Makaron łazanki 

(quadrucci)
DOWOLNY PRODUCENT

 100% najwyższej jakości pszenicy durum,  

sprężysty,  niesklejający się podczas 

gotowania, smak i zapach charakterystyczny 

dla asortymentu

od 1 kg do 5 kg kg 80

9. Kasza jęczmienna DOWOLNY PRODUCENT

wytworzona z  ziarna wyrównanego, 

szklistego, o cienkiej łusce, jasnym bielmie. 

Barwa jasnoszara, o swoistym zapachu i 

smaku

5 kg kg 100

10. Kasza gryczana palona DOWOLNY PRODUCENT

uzyskiwana z obłuskanych ziaren gryki 

zwyczajnej, o charakterystycznym, 

wyrazistym smaku, barwa żółta z odcieniem 

brunatnym

5 kg kg 80

11. Kasza pęczak DOWOLNY PRODUCENT
całe ziarno, pozbawione łuski, barwa szara, 

swoisty zapach i smak
5 kg kg 40

12.
Ryż długoziarnisty 

paraboliczny
DOWOLNY PRODUCENT

preparowany termicznie, sypki, ziarno czyste, 

białe
5 kg kg 160

13. Mąka typ 500 DOWOLNY PRODUCENT

mąka pszenna, puszysta, jednolity kolor 

zbliżony do białego, bez wyczuwalnych  

obcych aromatów, obecność zanieczyszczeń 

niedopuszczalna

1 kg kg 1600

ELST/PFZ/272-4/2021.PFA-01-2021.PFZ
ZAŁĄCZNIK NR 1E DO FORMULARZA OFERTOWEGO

ARKUSZ CENOWY - DOSTAWY PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH W OPAKOWANIACH GASTRONOMICZNYCH - HOTEL SOLINA SPA
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Nazwa asortymentu

Wymagana przez Zamawiającego 

marka 

(znak firmowy producenta lub 

towaru)

Opis asortymentu

Oferowana przez Wykonawcę 

marka 

(znak firmowy producenta lub 

towaru)

Sugerowana przez 

Zamawiającego gramatura 

asortymentu

Oferowana 

przez 

Wykonawcę  

gramatura 

asortymentu

Jednostka 

miary

Szacunkowa ilość 

w odniesieniu do jednostki miary 

określonej 

w kolumnie "I" 

w skali 24 m-cy

Cena jednostkowa za 

opakowanie - według 

kolumny "H"

[zł netto

Cena jednostkowa 

w odniesieniu do wskazanej 

jednostki miary określonej 

w kolumnie "I"

[zł netto]

wartość netto [zł] 

24 miesiące

L x J

14.
Płatki śniadaniowe 

kukurydziane
DOWOLNY PRODUCENT

chrupkie, złocista barwa, główny składnik: 

mąka kukurydziana (minimum 90%) bądź 

grys kukurydziany (minimum 90%), smak i 

zapach charakterystyczny dla asortymentu, 

wolny od obcych posmaków i zapachów

1 kg kg 50

15.

Płatki śniadaniowe o 

smaku czekoladowym, 

miodowym, 

cynamonowym itp. 

DOWOLNY PRODUCENT

płatki zbożowe, wytworzone z mąki 

pełnoziarnistej, m.in.: owsianej, pszennej, 

kukurydzianej, ryżowej, niepołamane, smak i 

zapach charakterystyczny dla asortymentu

1 kg kg 50

16. Koncentrat pomidorowy DOWOLNY PRODUCENT

koncentrat pomidorowy 30% ( +/-2%),  

jednorodna, przetarta masa, objawy 

zapleśnienia, sfermentowania 

niedopuszczalne,   smak słodko-kwaśny bez 

obcych  zapachów

800 g - 1 kg kg 200

17.
Ketchup - wiaderko - 

ekonomiczny

FANEX , KOTLIN, PUDLISZKI, 

FANEX PREMIUM, WINIARY, 

HELLMANNS, HEINZ, DEVELEY 

PREMIUM

awartość koncentratu pomidorowego min. 

45%
od 3 kg do 5,5 kg kg 120

18.
Ketchup - wiaderko - 

premium

KOTLIN, PUDLISZKI, FANEX 

PREMIUM, WINIARY, 

HELLMANNS, HEINZ, DEVELEY 

PREMIUM

pomidory (min. 130 g na 100 g ketchupu) od 3 kg do 5,5 kg kg 240

19.
Majonez - wiaderko - 

ekonomiczny
DOWOLNY PRODUCENT 3 l litr 120

20.
Majonez - wiaderko - 

premium

WINIARY, HELLMANS, FANEX 

PREMIUM, DEVELEY PREMIUM, 

HEINZ

3 l litr 240

21.
Musztarda - wiaderko - 

ekonomiczny
DOWOLNY PRODUCENT 5 - 5,8 kg kg 120

22.
Musztarda - wiaderko - 

premium

FANEX PREMIUM,  

HELLMANNS, WINIARY, 

PRYMAT, DEVELEY PREMIUM

5 - 5,8 kg kg 40

23.
Musztarda delikatesowa - 

wiaderko

HELLMANNS, WINIARY, 

PRYMAT, FANEX, DEVELEY
2,5 - 3,5 kg kg 80

24. Sos tatarski DOWOLNY PRODUCENT ok. 250 ml l 160

25. Papryka ćwiartki DOWOLNY PRODUCENT

papryka w zalewie słodko-kwaśnej, 

sprężysta, aromatyczna, chrupka, soczysta, 

skórka nieodchodząca od miąższu, smak i 

zapach charakterystyczny dla asortymentu, 

obcy niedopuszczalny

od 1,2 kg do 1,6 kg kg 390

26. Ogórek konserwowy DOWOLNY PRODUCENT

chrupiący, jędrny, sprężysty, słodko-kwaśny 

smak, z dodatkiem aromatycznych przypraw, 

zapach charakterystyczny dla asortymentu, 

obcy niedopuszczalny

od 1,55 kg do 1,7 kg kg 600

27. Ogórek konserwowy DOWOLNY PRODUCENT

chrupiący, jędrny, sprężysty, słodko-kwaśny 

smak, z dodatkiem aromatycznych przypraw, 

zapach charakterystyczny dla asortymentu, 

obcy niedopuszczalny

od 860 g do 900 g kg 100
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Wymagana przez Zamawiającego 
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(znak firmowy producenta lub 

towaru)

Opis asortymentu

Oferowana przez Wykonawcę 
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(znak firmowy producenta lub 

towaru)

Sugerowana przez 

Zamawiającego gramatura 

asortymentu
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przez 
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gramatura 

asortymentu
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w odniesieniu do jednostki miary 

określonej 

w kolumnie "I" 

w skali 24 m-cy
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opakowanie - według 
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wartość netto [zł] 

24 miesiące

L x J

28. Kukurydza konserwowa DOWOLNY PRODUCENT

naturalnie słodka, chrupiąca, soczyste ziarna 

w intensywnym, żółtym kolorze, zapach 

charakterystyczny dla asortymentu, obcy 

niedopuszczalny

ok. 850 ml l 300

29.
Oliwki czarne, zielone 

drylowane
DOWOLNY PRODUCENT

zanurzone w słonej zalewie, pozbawione 

pestek, sprężyste, smak i zapach 

charakterystyczny dla asortymentu, obcy 

niedopuszczalny

od 900 g do 950 g kg 140

30. Pieczarka marynowana DOWOLNY PRODUCENT

zanurzone w zalewie octowej, barwa 

jasnokremowa, małe, jędrne, bez substancji 

konserwujących, z dodatkiem  

aromatycznych przypraw, smak i zapach 

charakterystyczny dla asortymentu, obcy 

niedopuszczalny

1,6 kg - 1,7 kg kg 32

31. Brzoskwinia w syropie DOWOLNY PRODUCENT

słodkie, soczyste, zanurzone w lekko 

słodzonym syropie, zachowana właściwa 

konsystencja oraz barwa produktu, zapach 

charakterystyczny dla asortymentu, obcy 

niedopuszczalny

ok. 800 ml l 70

32. Ananas w syropie DOWOLNY PRODUCENT
krążki w zalewie cukrowej, jędrne, złocistwa 

barwa, smak i zapach charakterystyczny dla 

asortymentu, obcy niedopuszczalny

ok. 500 ml l 60

33. Groszek konserwowy DOWOLNY PRODUCENT

słodki, niemączysty, bez barwników, bez 

wzmacniaczy smaku, zachowana właściwa 

struktura, kolor, zapach charakterystyczny 

dla asortymentu, obcy niedopuszczalny

ok. 850 ml l 120

34. Seler konserwowy DOWOLNY PRODUCENT ok. 1,5 kg kg 100

35.
Fasolka konserwowa 

czerwona
DOWOLNY PRODUCENT ok. 850 g kg 100

36.
Dżem (różne smaki) - 

ekonomiczny 
DOWOLNY PRODUCENT

 niski stopień przetworzenia, właściwa 

konsystencja, barwa odpowiednia dla 

danego rodzaju i smaku, niskosłodzony, smak 

kwaśnosłodki, charakterystyczny dla użytych 

surowców i dodatków, bez posmaków 

obcych

3 kg - 3,5 kg kg 106

37.

Dżem (różne smaki) - 

pemium - kawałki 

owoców

DOWOLNY PRODUCENT

całe owoce lub ich fragmenty w zżelowanej, 

szklistej masie, niski stopień przetworzenia, 

właściwa konsystencja, barwa odpowiednia 

dla danego rodzaju i smaku,  smak 

kwaśnosłodki, charakterystyczny dla użytych 

surowców i dodatków, bez posmaków 

obcych, minimum 35 g owoców na 100 g 

produktu

3 kg - 3,5 kg kg 214

38. Przyprawa w płynie 
MAGGI, WINIARY, KNORR, 

KAMIS, HUGLI, MAGGI
5l - 6l l 120

39. Delikat do drobiu KNORR 600 g opak. 10

40. Delikat do grilla KNORR 500 g opak. 10

41. Delikat do mięs KNORR 600 - 700 g kg 6

42. Delikat do ryb KNORR 600 g opak. 8
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marka 

(znak firmowy producenta lub 

towaru)

Opis asortymentu

Oferowana przez Wykonawcę 

marka 

(znak firmowy producenta lub 

towaru)

Sugerowana przez 

Zamawiającego gramatura 

asortymentu

Oferowana 

przez 

Wykonawcę  

gramatura 

asortymentu

Jednostka 

miary

Szacunkowa ilość 
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24 miesiące
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43. Delikat gyros KNORR 500 g opak. 10

44. Papryka słodka/ostra PRYMAT, KAMIS, KOTANYI od 600 g do 1 kg kg 6

45. Pieprz czarny mielony DOWOLNY PRODUCENT od 500 g do 1 kg kg 14

46.
Przyprawa warzywna 

Szefa Kuchni - wiaderko
KNORR 5 kg opak. 7

47. Przyprawa warzywna 
KNORR, PODRAVKA, 

KUCHAREK
od 1 kg do 5 kg kg 15

48. Sos ogrodowy KNORR 700 g opak. 20

49.

SO
SY

, Z
U

P
Y

Sos pieczeniowy
KNORR, MAGGI, KUGLI, 

PRYMAT
1,1 - 1,4 kg kg 20

50. Śliwka kalifornijska DOWOLNY PRODUCENT

dobrze wysuszone, soczyste, bez pestek, 

zachowana naturalna słodycz, owalny, 

jednolity kształt, nasycona, 

charakterystyczna barwa

1 kg - 1,5 kg kg 60

51. Rodzynki DOWOLNY PRODUCENT

rodzynki sułtańskie, bez objawów zepsucia, 

czyste, bez widocznych uszkodzeń, kolor 

ciemnobrązowy, smak słodko-kwaśny, bez 

konserwantów, zapach charakterystyczny, 

brak obecności szkodników, brak objawów 

pleśni i innych zanieczyszczeń 

mikrobiologicznych

1 kg kg 60

52. Słonecznik DOWOLNY PRODUCENT
niepołamane, dobrze wysuszone, smak i 

zapach charakterystyczny dla wskazanego 

asortymentu

od 1 kg do 1,5 kg kg 20

53. Orzechy włoskie DOWOLNY PRODUCENT
niepołamane, smak i zapach 

charakterystyczny dla wskazanego 

asortymentu

0,8kg - 1,5 kg kg 70

54. Wiórki kokosowe DOWOLNY PRODUCENT

wiórki sypkie bez trwałych zlepieńców, 

barwa biała z odcieniem lekko kremowym, 

smak i zapach charakterystyczny dla 

asortymentu, obcy niedopuszczalny

od 500 g do 1 kg kg 30

55.
Olej uniwersalny 

rzepakowy
DOWOLNY PRODUCENT

rafinowany olej rzepakowy 100%, 

przejrzysty, klarowny, bez osadu
5 l l 1200

56.
Frytura palmowa 

wiaderko 
DOWOLNY PRODUCENT 20 l l 900

57. Oliwa z oliwek Extra Virgin DOWOLNY PRODUCENT

uzyskana z tłoczenia świeżych oliwek, 

niepodlegająca procesom chemicznym, 100% 

sok z oliwek, kwasowość poniżej 0,8%, bez 

istotnych wad smakowych

0,75 l - 1 l l 90
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58. Cukier DOWOLNY PRODUCENT

cukier biały, drobnoziarnisty, rafinowany, 

kryształy sypkie, bez zlepów i grudek, 

dopuszcza się obecność zrostów, kryształów 

bliźniaczych

 1 kg kg 1000

59. Miod wielokwiatowy DOWOLNY PRODUCENT
miód pszczeli, nektarowy, wielokwiatowy, 

pochodzenie krajowe
1 - 1,2 l l 100

60. Tuńczyk w oleju DOWOLNY PRODUCENT
tuńczyk w oleju roślinnym, zwarta 

konsystensja, różowy kolor, bez żadnych 

plam, jasny kolor oleju, smak i zapach 

ok. 170 g kg 50

* UWAGA: Szacunkowe ilości asortymentu podane w tabeli powyżej określone zostały jedynie na potrzeby porównania ofert w postępowaniu przetargowym oraz określenia wartości Umowy i nie 

stanowią zobowiązania Zamawiającego do ich wykonania ani nie dają prawa Wykonawcy do roszczeń wynikających z niewykonania niniejszych ilości w okresie obowiązywania Umowy. Dostawy 

realizowane będą przez cały okres trwania Umowy, zgodnie z bieżącymi potrzebami Zamawiającego.

…………………………………………..

(podpis osoby uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy 

i składania oświadczeń woli w jego imieniu)
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Wymagana przez Zamawiającego 

marka 

(znak firmowy producenta lub 
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(znak firmowy producenta lub 

towaru)

Sugerowana przez 
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gramatura 

asortymentu
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opakowanie - według 

kolumny "H"

[zł netto]
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określonej w kolumnie "I"

[zł netto]

wartość netto [zł]

24 miesiące

A B C D E F G H I J K L M

1. Mąka typ 500 DOWOLNY PRODUCENT

mąka pszenna, puszysta, jednolity kolor 

zbliżony do białego, bez wyczuwalnych  obcych 

aromatów, obecność zanieczyszczeń 

niedopuszczalna

1 kg kg 340

2. Kasza jęczmięnna DOWOLNY PRODUCENT
wytworzona z  ziarna wyrównanego, 

szklistego, o cienkiej łusce, jasnym bielmie. 

Barwa jasnoszara, o swoistym zapachu i smaku

5 kg kg 10

3. Makaron spaghetti DOWOLNY PRODUCENT
 100% najwyższej jakości pszenicy durum, 

sprężysty, smak i zapach charakterystyczny dla 

asortymentu

od 1 kg do 5 kg kg 4

4. Makaron świderki (fusili) DOWOLNY PRODUCENT

 100% najwyższej jakości pszenicy durum,  

sprężysty,  niesklejający się podczas 

gotowania, smak i zapach charakterystyczny 

dla asortymentu

od 1 kg do 5 kg kg 40

5.
Płatki śniadaniowe 

kukurydziane
DOWOLNY PRODUCENT

chrupkie, złocista barwa, główny składnik: 

mąka kukurydziana (minimum 90%) bądź grys 

kukurydziany (minimum 90%), smak i zapach 

charakterystyczny dla asortymentu, wolny od 

obcych posmaków i zapachów

1 kg kg 10

6.

Płatki śniadaniowe o smaku 

czekoladowym, miodowym, 

cynamonowym itp. 

DOWOLNY PRODUCENT

płatki zbożowe, wytworzone z mąki 

pełnoziarnistej, m.in.: owsianej, pszennej, 

kukurydzianej, ryżowej, niepołamane, smak i 

zapach charakterystyczny dla asortymentu

1 kg kg 12

7.
Ketchup - wiaderko - 

ekonomiczny

FANEX, KOTLIN, PUDLISZKI, 

FANEX PREMIUM, WINIARY, 

HELLMANNS, HEINZ, DEVELEY 

awartość koncentratu pomidorowego min. 

45%
od 3 kg do 5,5 kg kg 66

8.
Ketchup - wiaderko - 

permium

KOTLIN, PUDLISZKI, FANEX 

PREMIUM, WINIARY, 

HELLMANNS, HEINZ, DEVELEY 

PREMIUM

pomidory (min. 130 g na 100 g ketchupu ) od 3 kg do 5,5 kg kg 165

9.
Majonez - wiaderko - 

ekonomiczny
DOWOLNY PRODUCENT 3 l litr 44

10.
Majonez - wiaderko - 

premium

WINIARY, HELLMANS, FANEX 

PREMIUM, DEVELEY PREMIUM, 

HEINZ

3 l litr 100

11.
Musztarda sarepska -

wiaderko

FANEX, DEVELEY, PRYMAT, 

KAMIS
ok. 5kg kg 150

12.
Musztarda delikatesowa - 

wiaderko

HELLMANNS, WINIARY, 

PRYMAT, FANEX, DEVELEY
2,5 kg - 3,5 kg kg 72

13. Koncentrat pomidorowy DOWOLNY PRODUCENT

koncentrat pomidorowy 30% ( +/-2%),  

jednorodna, przetarta masa, objawy 

zapleśnienia, sfermentowania 

niedopuszczalne,  smak słodko-kwaśny bez 

obcych  zapachów

800 g - 1 kg kg 96

14. Chrzan
FANEX, SMAK, ROLNIK, 

VORTUMNUS, DEVELEY
zawartość korzenia chrzanu: minimum 50% 800 g - 1 kg kg 136

ELST/PFZ/272-4/2021.PFZ-01-2021.IW
ZAŁĄCZNIK NR 1F DO FORMULARZA OFERTOWEGO
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Nazwa asortymentu

Wymagana przez Zamawiającego 

marka 

(znak firmowy producenta lub 

towaru)

Opis asortymentu

Oferowana przez Wykonawcę marka 

(znak firmowy producenta lub 

towaru)

Sugerowana przez 

Zamawiającego 

gramatura 

asortymentu

Oferowana przez 

Wykonawcę 

gramatura 

asortymentu

Jednostka miary

Szacunkowa ilość 

w odniesieniu do jednostki miary 

określonej 

w kolumnie "I" 

w skali 24 m-cy

Cena jednostkowa za 

opakowanie - według 

kolumny "H"

[zł netto]

Cena jednostkowa 

w odniesieniu do 

wskazanej jednostki miary 

określonej w kolumnie "I"

[zł netto]

wartość netto [zł]

24 miesiące

15. Ogórek konserwowy DOWOLNY PRODUCENT

chrupiący, jędrny, sprężysty,słodko-kwaśny 

smak, z dodatkiem aromatycznych przypraw, 

smak i zapach charakterystyczny dla 

asortymentu, obcy niedopuszczalny

od 800 g do 1,00 kg kg 302

16. Oliwki zielone drylowane DOWOLNY PRODUCENT

zanurzone w słonej zalewie, pozbawione 

pestek, sprężyste, smak i zapach 

charakterystyczny dla asortymentu, obcy 

niedopuszczalny

od 900 g do 950 g kg 31

17. Pieczarka marynowana DOWOLNY PRODUCENT

zanurzone w zalewie octowej, barwa 

jasnokremowa, małe, jędrne, bez substancji 

konserwujących, z dodatkiem  aromatycznych 

przypraw, smak i zapach charakterystyczny dla 

asortymentu, obcy niedopuszczalny

od 700 g do 900 g kg 201

18. Przyprawa w płynie
MAGGI, WINIARY, KNORR, 

KAMIS, HUGLI, MAGGI
5 l - 6 l l 99

19. Przyprawa w płynie KNORR, WINIARY, KUCHAREK 0,86 l - 1,04 l l 6

20. Delikat do drobiu KNORR 600 g opak. 3

21. Delikat do mięs KNORR 600 - 700 g kg 2

22. Delikat do ryb KNORR 600 g opak. 3

23. Delikat gyros KNORR 500 g opak. 1

24. Pieprz czarny mielony DOWOLNY PRODUCENT od 500 g do 1 kg kg 12

25. Pieprz czarny ziarnisty DOWOLNY PRODUCENT od 690 g do 900 g kg 2

26. Papryka słodka/ ostra PRYMAT, KAMIS, KOTANYI od 600 g do 1 kg kg 2

27. Pieprz czarny młotkowany DOWOLNY PRODUCENT 1kg kg 2

28. Pieprz czarny młotkowany DOWOLNY PRODUCENT od 500 g do 770 g kg 3

29. Żelatyna DOWOLNY PRODUCENT ok. 1,1 kg kg 17

30.
Przyprawa warzywna Szefa 

Kuchni - wiaderko
KNORR 5 kg opak. 14

31. Przyprawa warzywna KNORR, PODRAVKA, KUCHAREK od 1 kg do 5 kg kg 30

32. Majeranek DOWOLNY PRODUCENT od 450 g do 500 g kg 1
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(znak firmowy producenta lub 
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Opis asortymentu
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(znak firmowy producenta lub 

towaru)

Sugerowana przez 
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asortymentu
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Jednostka miary
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wskazanej jednostki miary 

określonej w kolumnie "I"

[zł netto]
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24 miesiące

33. Czosnek granulowany - pet DOWOLNY PRODUCENT od 800 g do 1,05 kg kg 6

34. Auszpik DOWOLNY PRODUCENT od 600 g do  800 g kg 2

35. Przyprawa do gyrosa DOWOLNY PRODUCENT 1kg kg 4

36. Przyprawa do wieprzowiny DOWOLNY PRODUCENT 1kg kg 2

37. Przyprawa do kurczaka DOWOLNY PRODUCENT 1kg kg 2

38. Ziele angielskie DOWOLNY PRODUCENT 1kg kg 2

39. Sos ogrodowy KNORR 700 g opak. 46

40. Sos pieczeniowy
KNORR, MAGGI, HUGLI, 

PRYMAT
1,1 - 1,4 kg kg 15

41. Żurek w proszku KNORR, WINIARY, PRYMAT 800 g - 1,4 kg kg 10

42. Żurek w proszku KNORR 3 kg opak. 4

43. Barszcz czerwony KNORR, WINIARY 1 kg - 3 kg kg 12

44. Śliwka kalifornijska DOWOLNY PRODUCENT

dobrze wysuszone, soczyste, bez pestek, 

zachowana naturalna słodycz, owalny, 

jednolity kształt, nasycona, charakterystyczna 

barwa

1 kg - 1,5 kg kg 6

45. Rodzynki DOWOLNY PRODUCENT

rodzynki sułtańskie, bez objawów zepsucia, 

czyste, bez widocznych uszkodzeń, kolor 

ciemnobrązowy, smak słodko-kwaśny, bez 

konserwantów, zapach charakterystyczny, brak 

obecności szkodników, brak objawów pleśni i 

innych zanieczyszczeń mikrobiologicznych

1 kg kg 3

46. Słonecznik DOWOLNY PRODUCENT
niepołamane, dobrze wysuszone, smak i 

zapach charakterystyczny dla wskazanego 

asortymentu

od 1 kg do 1,5 kg kg 4

47. Orzechy włoskie DOWOLNY PRODUCENT
niepołamane, smak i zapach charakterystyczny 

dla wskazanego asortymentu
0,8kg - 1,5kg kg 2

48. Migdały płatki DOWOLNY PRODUCENT

niepołamane, dobrze wysuszone o ładnym 

jasnym kolorze, smak i zapach 

charakterystyczny dla wskazanego 

asortymentu

od 700 g do 1,5 kg kg 2

49.
Olej uniwersalny 

rzepakowy
DOWOLNY PRODUCENT

rafinowany olej rzepakowy 100%, przejrzysty, 

klarowny, bez osadu
5 l l 1590
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gramatura 
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w odniesieniu do 

wskazanej jednostki miary 

określonej w kolumnie "I"

[zł netto]

wartość netto [zł]

24 miesiące

50. Fasola Jaś DOWOLNY PRODUCENT 5kg kg 10

51. Groch łuskany DOWOLNY PRODUCENT 5kg kg 50

52. Cukier DOWOLNY PRODUCENT

cukier biały, drobnoziarnisty, rafinowany, 

kryształy sypkie, bez zlepów i grudek, 

dopuszcza się obecność zrostów, kryształów 

bliźniaczych

1 kg kg 360

53. Tuńczyk w oleju kawałki DOWOLNY PRODUCENT

tuńczyk w oleju roślinnym, zwarta 

konsystensja, różowy kolor, bez żadnych plam, 

jasny kolor oleju, smak i zapach 

charakterystyczny dla asortymentu, obcy 

niedopuszczalny

ok. 170 g kg 3

IN
N

E

ŁĄCZNA WARTOŚĆ NETTO

* UWAGA: Szacunkowe ilości asortymentu podane w tabeli powyżej określone zostały jedynie na potrzeby porównania ofert w postępowaniu przetargowym oraz określenia wartości Umowy i nie stanowią zobowiązania Zamawiającego do ich wykonania ani nie 

dają prawa Wykonawcy do roszczeń wynikających z niewykonania niniejszych ilości w okresie obowiązywania Umowy. Dostawy realizowane będą przez cały okres trwania Umowy, zgodnie z bieżącymi potrzebami Zamawiającego.

…………………………………………..

(podpis osoby uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy 

i składania oświadczeń woli w jego imieniu)
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