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 Cena 
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określoną w 

kolumnie G 

Wartość netto 

w zł [ I x J ]

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

1.
ŚMIETANA  UHT 

36%

Łowicz, 

Mlekovita, 

Płyn jednorodny, bez kłaczków ściętego sernika, 

bez podstoju serwatki; barwa jasnokremowa do 

kremowej, smak czysty, słodki, bez obcych 

posmaków i zapachów, zawartość tłuszczu 

zgodna z deklaracją producenta; opakowanie 

jednostkowe: karton 

60 dni 1 l litr 3076,00

2. ŚMIETANA 18%

Dominik, OSM 

Radomsko, OSM 

Nowy Sącz,  Zott, 

Mlekovita

Naturalna z kulturami bakterii. Płyn jednorodny, 

bez kłaczków ściętego sernika, bez podstoju 

serwatki; barwa jasnokremowa do kremowej, 

smak czysty, lekko kwaśnawy, bez obcych 

posmaków i zapachów, zawartość tłuszczu 

zgodna z deklaracją producenta; opakowanie 

jednostkowe: odpowiednie dla produktu 

14 dni 380 g - 400 g kg 1241,00

3.
MLEKO UHT 3,2% 

BEZ LAKTOZY

Mlekovita, 

Mlekpol, Piątnica

Naturalna z kulturami bakterii. Płyn jednorodny, 

bez kłaczków ściętego sernika, bez podstoju 

serwatki; barwa jasnokremowa do kremowej, 

smak czysty, lekko kwaśnawy, bez obcych 

posmaków i zapachów, zawartość tłuszczu 

zgodna z deklaracją producenta; opakowanie 

jednostkowe: odpowiednie dla produktu, BEZ 

ZAWARTOŚCI LAKTOZY

60 dni 1 l litr 30,00

4. MLEKO UHT 3,2%

Mlekovita, OSM 

Radomsko, 

Dobre, SM Wart-

Milk

Ciecz jednorodna o barwie białej z odcieniem 

jasnokremowym lub białej; bez podstoju 

śmietanki; smak właściwy dla mleka, bez obcych 

posmaków i zapachów; zawartość tłuszczu 

zgodna z deklaracją producenta, 3,2% tłuszczu 

zwierzecego, opakowanie jednostkowe: karton 

60 dni 1 l litr 20376,00

5.

SER BIAŁY 

MIELONY/ 

TWARÓG 

SERNIKOWY 

OSM Radomsko, 

OSM Nowy Sącz, 

Mlekovita

Produkt mleczny o białej barwie i grudkowatej 

konsystencji; smak czysty, bez obcych 

posmaków i zapachów; zawartość tłuszczu 

zgodna z deklaracją producenta, opakowanie 

jednostkowe:  odpowiednie dla produktu

10 dni 1 kg kg 1478,00

6.
SER GOUDA, 

EDAMSKI

Dominik, Hej 

OSM Radomsko, 

OSM Kosów 

Lacki, Ryki, 

Mlekovita

Produkt z mleka krowiego o wyrazistym zapachu, 

zwartej konsystencji  (miąższ gładki z dziurkami), 

maślanym smaku, o charakterystycznym dla 

danego rodzaju aromacie, opakowanie 

jednostkowe: odpowiednie dla produktu

3 tygodnie

blok/kostka 

według wagi 

produktu

kg 1776,00

7.

SER WĘDZONY/

KRÓLEWSKI 

WĘDZONY - Blok/

GOUDA WĘDZONA 

Spomlek, OSM 

Sierpc, Mlekovita, 

OSM Radomsko

Produkt z mleka krowiego o wyrazistym zapachu, 

zwartej konsystencji  (miąższ gładki z dziurkami), 

maślanym smaku, o charakterystycznym dla 

danego rodzaju aromacie, opakowanie 

jednostkowe: odpowiednie dla produktu

3 tygodnie

blok/kostka 

według wagi 

produktu

kg 420,00
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8.
JOGURT 

OWOCOWY BEZ 

LAKTOZY

Mlekovita, Zott, 

Fruvita, Piątnica

Produkt o gęstej konsystencji, smaku 

odpowiednim dla danego rodzaju (bez obcych 

posmaków i zapachów) z widocznymi kawałkami 

owoców (min. 5%), zawartość tłuszczu zgodna z 

deklaracją producenta; opakowanie jednostkowe: 

kubek plastikowy BEZ ZAWARTOŚCI LAKTOZY

2 tygodnie 150 g szt. 30,00

9.
JOGURT 

NATURALNY 

Dominik, OSM 

Radomsko, OSM 

Nowy Sącz, 

Mlekovita

Produkt o gęstej konsystencji, barwie białej lub 

lekko kremowej, kwaśnym smaku (bez obcych 

posmaków i zapachów); zawartość tłuszczu 

zgodna z deklaracją producenta, opakowanie 

jednostkowe: kubek/wiaderko plastikowe

14 dni 350 g - 1 kg kg 3500,00

10.
JOGURT 

OWOCOWY 

Zott, Jogobella, 

Danone, ZPM 

Magda, Mlekovita

Produkt o gęstej konsystencji,  smaku 

odpowiednim dla danego rodzaju (bez obcych 

posmaków i zapachów) z widocznymi kawałkami 

owoców (min. 5%), zawartość tłuszczu zgodna z 

deklaracją producenta; opakowanie jednostkowe: 

kubek plastikowy

14 dni 350 g - 450 g kg 1800,00

11.
MARGARYNA TYPU 

PALMA          

Bielmar, 

Mlekovita, 

Kruszwica

Produkt o twardej konsystencji, starannie 

uformowany, barwa jednolita; powierzchnia 

gładka, sucha;  zapach czysty; opakowanie 

jednostkowe: odpowiednie dla produktu

30 dni 250 g kg 2220,00

12.
MASŁO POLSKIE 

10g

Mlekovita, 

Lurpak, President

Produkt naturalny, 82% tłuszczu bez chemicznych 

dodatków i konserwantów, zawierający jedynie 

tłuszcz mleczny cechujący się przyjemnym, 

mlecznym smakiem i zapachem; opakowanie 

jednostkowe: odpowiednie dla produktu

30 dni 45 szt szt. 130050,00

13. MASŁO EKSTRA

Mońki, OSM 

Radomsko, OSM 

Nowy Sącz, 

Mlekovita

Produkt naturalny, 82% tłuszczu bez chemicznych 

dodatków i konserwantów, zawierający jedynie 

tłuszcz mleczny cechujący się przyjemnym, 

mlecznym smakiem i zapachem; opakowanie 

jednostkowe: odpowiednie dla produktu

30 dni 200 g kg 3464,00

14. SER TYPU FETA

Mlekovita, 

President, 

Hochland

Produkt kruchy, o barwie śnieżnobiałej, lekko 

ziarnistej konsystencji, naturalnym aromacie, 

słonym smaku; opakowanie jednostkowe: 

odpowiednie dla produktu

60 dni 270 g szt. 323,00

15.
SER SALAMI 

WaLEC OK 1,50 KG

MLEKOVITA, 

Mlekpol, 

Serenada

Produkt z mleka krowiego o wyrazistym zapachu, 

zwartej konsystencji  (miąższ gładki z dziurkami), 

maślanym smaku, o charakterystycznym dla 

danego rodzaju aromacie, opakowanie 

jednostkowe: odpowiednie dla produktu

3 TYGODNIE

blok/kostka 

według wagi 

produktu

kg 900,00

Strona 2 z 5



Nazwa asortymentu 

(Przedmiot Zamówienia)

Wymagana marka 

(znak firmowy 

producenta lub 

towaru) 

Oferowana przez 

Dostawcę marka 

(znak firmowy 

producenta lub towaru) 

Opis asortymentu

Minimalny 

wymagany okres 

przydatności do 

spożycia od dnia 

dostawy 

Sugerowana 

gramatura/ 

objętość 

opakowania 

jednostkowego

Oferowana przez 

Dostawcę 

gramatura/ objętość 

opakowania 

jednostkowego

Jednostka 

miary 

(l, kg,szt.)

Szacunkowa ilość 

w odniesieniu do 

jednostki miary 

określonej w 

kolumnie H w 

okresie 24 m-cy*

 Cena 

jednostkowa 

netto w zł za 

jednostkę 

miary 

określoną w 

kolumnie H 

 Cena 

jednostkowa 

netto w zł za 

jednostkę miary 

określoną w 

kolumnie G 

Wartość netto 

w zł [ I x J ]

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

Zał. nr 1 do Formularza Ofertowego 

Arkusz Cenowy

"Sukcesywne dostawy nabiału dla potrzeb Hotelu Krynica w Krynicy - Zdroju"

Lp.

16.
GOUDA Z 

CZARNUSZKĄ

MLEKOVITA, 

Serenada, 

Swiatowid

Produkt z mleka krowiego o wyrazistym zapachu, 

zwartej konsystencji (miąższ gładki z dziurkami), 

maślanym smaku, o charakterystycznym dla 

danego rodzaju aromacie, opakowanie 

jednostkowe: odpowiednie dla produktu z 

dodatkiem ziaren czarnuszki

3 TYGODNIE

blok/kostka 

według wagi 

produktu

kg 450,00

17.
GOUDA Z 

KOZIERADKĄ

Mlekovita, 

Łomnica, 

Radzimin 

Podlaski

Produkt z mleka krowiego o wyrazistym zapachu, 

zwartej konsystencji (miąższ gładki z dziurkami), 

maślanym smaku, o charakterystycznym dla 

danego rodzaju aromacie, opakowanie 

jednostkowe: odpowiednie dla produktu z 

dodatkiem ziaren kozieradki

3 tygodnie

blok/kostka 

według wagi 

produktu

kg 450,00

18.
SER POLSKI Z 

DZIURAMI

Mlekovita, 

Hochland, 

Serenada

Produkt z mleka krowiego o wyrazistym zapachu, 

zwartej konsystencji  (miąższ gładki z dziurkami), 

maślanym smaku, o charakterystycznym dla 

danego rodzaju aromacie, opakowanie 

jednostkowe: odpowiednie dla produktu

3 tygodnie

blok/kostka 

według wagi 

produktu

kg 225,00

19. MASCARPONE
Mlekovita, 

Piatnica, Galbani

Produkt ze śmietanki, tłusty, kremowy, 

jednorodny o kolorze białawym, słodki, kremowy, 

lekko maślany, zawartość tłuszczu: 80% w suchej 

masie, opakowanie jednostkowe właściwe dla 

produktu

14 dni 250-500g kg 100,00

20. MOZARELLA
Mlekovita, 

Galbani, Zott

Produkt wyprodukowany na bazie mleka 

krowiego, w zalewie/kulki,kawałki, biały 

sprężysty, łagodny w smaku i zapachu (bez 

obcych posmaków i zapachów); zawartość 

tłuszczu zgodna z deklaracją producenta, 

opakowanie jednostkowe: odpowiednie dla 

produktu

60 dni 125g kg 266,00

21.
SEREK WIEJSKI 

ZIARNISTY

Piątnica, OSM 

Radomsko, SM 

Mlekovita, RPSM 

Szczerców, 

POLMLEK, OSM 

Łowicz

Składniki: ziarno twarogowe, śmietanka, sól; 

opakowanie jednostkowe: odpowiednie dla 

produktu 
30 dni 200g kg 230,00

22.
SER BIAŁY 

PÓŁTŁUSTY 

KOSTKA

MLEKOVITA, 

Piatnica, 

Włoszczowa

wyprodukowany na bazie mleka krowiego, 

produkt mleczny o białawej barwie i grudkowatej 

konsystencji, smak czysty bez obcych posmaków 

i zapachów. Zawartośc tłuszczu zgodna z 

deklaracja producenta. Opakowanie jednostkowe 

odpowiednie dla produktu.

14 dni 200-500g kg 1400,00
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23.
SER TOPIONY 

KRĄŻEK

Piątnica, OSM 

Radomsko, SM 

Mlekovita, RPSM 

Szczerców, 

POLMLEK, OSM 

Łowicz

Miękki z zawartością co najmniej 75% sera z 

dodatkami (szynka, papryka, pieczarki) lub bez; 

opakowanie jednostkowe: karton lub folia/po 8 

trójkątów w opakowaniu,mix smaków

14 dni 140g kg 240,00

24. CAMEMBERT
Mlekovita, Turek, 

Hochland

Produkt z mleka krowiego, pokryty białawą 

pleśnią, sprężysty przy nacisku, wewnątrz barwa 

kremowa, faktura porowata, bez zacieków; smak 

czysty, bez obcych posmaków i zapachów; 

zawartość tłuszczu zgodna z deklaracją 

producenta; opakowanie jednostkowe: 

odpowiednie dla produktu 

10 dni 120-125 g szt. 150,00

25.
SER PLEŚNIOWY 

TYPU BRIE

Mlekovita, Turek, 

Hochland

Ser podpuszczkowy z mleka krowiego, 

charakteryzujący się białą, aksamitną skórką i 

żólto - białym wnętrzem o smaku śmietankowym 

lub lekko słonym. Opakowanie jednostkowe: 

odpowiednie dla produktu

10 dni 125 g szt. 100,00

26.

SER PLEŚNIOWY - 

dojrzewający z 

niebieską pleśnią 

np.. La polle Bleu

Mlekovita, Turek, 

President

Pleśniowy ser dojrzewający z porostem białej i 

przerostem niebieskiej szlachetnej pleśni, o 

maślanym, lekko słonym smaku. Opakowanie 

jednostkowe: odpowiednie dla produktu

10 dni 150 g szt. 30,00

27.
LAZUR 

BŁĘKITNY/DOR 

BLUE  ĆWIARTKA

Lazur, President, 

Turek

Produkt z mleka krowiego z pleśnia głęboko 

przerastającą miąższ, o zdecydowanym smaku i 

aromatycznym zapachu, o miąższu kruchym i 

wilgotnym, o ostrym kremowym, maslanym 

smaku. Opakowanie jednostkowe odpowiednie 

dla produktu

10 dni ok.360 g szt. 50,00

28.

SER ŻÓŁTY z 

dziurami NP 

SOKÓŁ, Radamer, 

Królewski

Mlekovita, 

Hochland, 

Serenada

Produkt z mleka krowiego o wyrazistym zapachu, 

zwartej konsystencji  (miąższ gładki z dziurkami), 

maślanym smaku, o charakterystycznym dla 

danego rodzaju aromacie, opakowanie 

jednostkowe: odpowiednie dla produktu

3 tygodnie blok ok.3,2 kg kg 225,00

29.
SER ŻÓŁTY BEZ 

LAKTOZY 

Mlekovita, 

Hochland, Bio life

Produkt z mleka krowiego o wyrazistym zapachu, 

zwartej konsystencji  (miąższ gładki z dziurkami), 

maślanym smaku, o charakterystycznym dla 

danego rodzaju aromacie, opakowanie 

jednostkowe: odpowiednie dla produktu

2 tygodnie 2x250 g szt. 30,00
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30.
SER ŻÓŁTY BEZ 

LAKTOZY 

Mlekovita, 

Hochland, Bio life

Produkt z mleka krowiego o wyrazistym zapachu, 

zwartej konsystencji (miąższ gładki z dziurkami), 

maślanym smaku, o charakterystycznym dla 

danego rodzaju aromacie, opakowanie 

jednostkowe: odpowiednie dla produktu

2 tygodnie 150 g szt. 30,00

31.
SER ŻÓŁTY 

GOUDA BEZ 

LAKTOZY

Mlekovita, 

Hochland, Bio life

Produkt z mleka krowiego o wyrazistym zapachu, 

zwartej konsystencji  (miąższ gładki z dziurkami), 

maślanym smaku, o charakterystycznym dla 

danego rodzaju aromacie, opakowanie 

jednostkowe: odpowiednie dla produktu

3 tygodnie blok ok.3,2 kg kg 9,00

RAZEM:

…………………………………………………………..

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania

 Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

Do oferowanych powyżej cen netto zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi w dniu wystawienia faktury przepisami.

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

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

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