
Załącznik Nr 1 

Pieczęć adresowa Wykonawcy 

 

 

FORMULARZ CENOWY 

 

 Ja niżej podpisany/my niżej podpisani*............................................................................ 

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

działając w imieniu i na rzecz (wymienić podmiot lub podmioty składające ofertę wspólną): 

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

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

NIP.............................................................. REGON................................................................... 

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

w odpowiedzi na ogłoszenie postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych dla stołówki szkolnej Zespołu 

Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. Jana Pawła II w Hańsku przy ul. Szkolnej 1 oferuję 

wykonanie zamówienia w części: 

 

CZĘŚĆ I. Dostawa mleka i produktów mleczarskich 

Lp. Artykuł Ilość 
Cena 

netto 

Wartość 

netto 

Cena 

brutto 

Wartość 

brutto 

1. 
Jogurt pitny owocowy różne smaki 

pojemność ok. 200 ml  
550 szt.     

2. 
Jogurt owocowy różne smaki 

pojemność ok. 150 g 

1000 

szt. 
    

3. 
Jogurt naturalny 

pojemność ok. 1 l 
100 szt.     

4. 
Masło śmietankowe 

zawartość tłuszczu 82%, kostka 200 g 
150 kg     

5. 
Maślanka naturalna lub owocowa, 

pojemność ok. 400 ml 
200 szt.     

6. Mleko zawartość tłuszczu 2% 750 l     

7. Ser żółty typu salami 30 kg     

8. 
Serek w plastrach topiony 

opakowanie ok. 130 g 
120 szt.     

9. 
Serek homogenizowany waniliowy i 

owocowy, pojemność ok. 125 g 

5000 

szt. 
    

10. Śmietana zawartość tłuszczu 18% 850 l     

11. Twaróg półtłusty typu krajanka 100 kg.     

Wartość ogółem netto      

Wartość ogółem brutto      

 



CZĘŚĆ II. Dostawa świeżego mięsa, drobiu i wędlin 

Lp. Artykuł Ilość 
Cena 

netto 

Wartość 

netto 

Cena 

brutto 

Wartość 

brutto 

1. Boczek wieprzowy surowy 50 kg     

2. 
Filet z kurczaka bez skóry i kości, 

podwójny 
1000 kg     

3. Karkówka wieprzowa surowa 200 kg     

4. 
Kiełbasa podwawelska min. 75% 

mięsa 
100 kg     

5. Kiełbasa toruńska min. 75% mięsa 40 kg     

6. Kiełbasa śląska min. 75% mięsa 100 kg     

7. 

Kiełbasa żywiecka min. 60 % mięsa, 

bez zawartości mięsa oddzielanego 

mechanicznie 

30 kg     

8. Kości schabowe 200 kg     

9. Korpusy z indyka 50 kg     

10. Korpusy z kurczaka 200 kg.     

11. Łopatka wieprzowa surowa 1200 kg     

12. Mielonka tyrolska min. 60 % mięsa 30 kg     

13. 

Parówki wieprzowo – drobiowe 

min. 60 % mięsa, bez zawartości 

mięsa oddzielanego mechanicznie 

140 kg     

14. 

Polędwica drobiowa min. 60 % 

mięsa, bez zawartości mięsa 

oddzielanego mechanicznie 

20 kg     

15. 
Polędwica sopocka wieprzowa 

min. 70 % mięsa 
20 kg     

16. 

Pasztet  pieczony drobiowo – 

wieprzowy min. 50 % mięsa, bez 

zawartości mięsa oddzielanego 

mechanicznie 

20 kg     

17. Schab wieprzowy bez kości surowy 200 kg     

18. Skrzydła indycze 50 kg     

19. Słonina 30 kg     

20. Smalec 50 kg     

21. Szynka wieprzowa min. 75 % mięsa 20 kg     

22. Udziec z kurczaka ze skórą i kością 400 kg     

23. Wątroba drobiowa 100 kg     

Wartość ogółem netto      

Wartość ogółem brutto      



 

CZĘŚĆ III. Dostawa świeżych warzyw, owoców i jaj kurzych 

Lp. Nazwa artykułu Ilość 
Cena 

netto 

Wartość 

netto 

Cena 

brutto 

Wartość 

brutto 

1. Arbuz 100 kg     

2. Banan 1300 kg     

3. Biała rzepa 200 kg     

4. Brokuł 400 szt.     

5. Brzoskwinia 150 kg     

6. Burak 50 kg     

7. Cebula zwyczajna żółta 270 kg     

8. Cebula czerwona 100 kg     

9. Cytryna 25 kg     

10. Czosnek 800 szt.     

11. Fasola 20 kg     

12. Groch 20 kg     

13. Gruszka 300 kg     

14. Jabłko 500 kg     

15. Jaja 1700 szt.     

16. Kalafior 100 szt.     

17. Kapusta biała 200 kg     

18. Kapusta biała młoda 100 kg     

19. Kapusta czerwona 150 kg     

20. Kapusta kiszona 450 kg     

21. Kapusta pekińska 200 kg     

22. Kiwi 80 kg     

23. Koper 100 szt.     

24. Mandarynka 130 kg     

25. Marchew 250 kg     

26. Natka pietruszki 100 szt.     

27. Nektarynka 150 kg     

28. Ogórek kwaszony 15 kg     



29. Ogórek zielony 150 kg     

30. Papryka (żółta, czerwona, zielona) 70 kg     

31. Pieczarka 50 kg     

32. Pietruszka korzeń 50 kg     

33. Pomarańcza 300 kg     

34. Pomidor 100 kg     

35. Por 100 szt.     

36. Rzodkiewka 30 szt.     

37. Sałata 50 szt.     

38. Seler korzeń 50 kg     

39. Szczypior 50 szt.     

40. Śliwka duża 50 kg     

41. Suszona morela 20 kg     

42. Suszona śliwka 20 kg     

43. Suszona żurawina 20 kg     

44. Truskawka 50 kg     

45. Winogron biały 100 kg     

46. Winogron różowy 100 kg     

47. Ziemniak 6000 kg     

48. Ziemniak młody 600 kg     

Wartość ogółem netto      

Wartość ogółem brutto      

 

CZĘŚĆ IV. Dostawa pieczywa i wyrobów piekarniczych 

Lp. Artykuł Ilość 
Cena 

netto 

Wartość 

netto 

Cena 

brutto 

Wartość 

brutto 

1. Bułka pszenna 400 g 1300 szt.     

2. Bułka tarta 100 kg     

3. Chleb pszenny krojony ok. 900 g 250 szt.     

4. Chleb razowy krojony ok. 500 g 200 szt.     

5 
Drożdżówka z nadzieniem: 

dżem owocowy, budyń 
1500 szt.     

5. Makowiec zawijany 50 szt.     



6. 
Pączek z nadzieniem: 

dżem owocowy 
1200 szt.     

7. Strucla maślana z kruszonką 50 szt.     

Wartość ogółem netto      

Wartość ogółem brutto      

 

CZĘŚĆ V. Dostawa mrożonych artykułów spożywczych i ryb 

Lp. Artykuł Ilość 
Cena 

netto 

Wartość 

netto 

Cena 

brutto 

Wartość 

brutto 

1. Brokuł różyczki 200 kg     

2. Buraki wiórki 450 kg     

3. 
Filet z mintaja 

zawartość glazury do 5% 
100 kg     

4. 
Filet z miruny bez skóry 

zawartość glazury do 5% 
200 kg     

5. 
Filet z tilapii 

zawartość glazury do 30% 
200 kg     

6. 
Filet z soli 

zawartość glazury do 5% 
100 kg     

7. Kalafior różyczki 200 kg     

8. 
Lody różne smaki, 

pojemność ok. 1 l 
30 szt.     

9. Marchew kostka 50 kg     

10. Mieszanka kompotowa 800 kg     

11. Szpinak liście 50 kg     

12. Truskawka 250 kg     

13. Włoszczyzna paski 200 kg     

14. Warzywa na patelnię 300 kg     

15. 

Zupy ok. 400 g – 450 g:      

kalafiorowa 80 szt.     

pieczarkowa 80 szt.     

jarzynowa 100 szt.     

jesienno – zimowa 70 szt.     

barszcz ukraiński 70 szt.     

9-składnikowa 30 szt.     

Wartość ogółem netto      

Wartość ogółem brutto      
 

 

 

 



CZĘŚĆ VI. Dostawa artykułów spożywczych sypkich, koncentratów i przypraw 

Lp. Nazwa artykułu Ilość 
Cena 

netto 

Wartość 

netto 

Cena 

brutto 

Wartość 

brutto 

1. 
Ananas w puszce, plastry 

nie mniejszy niż 500 g 
30 szt.     

2. 

Baton typu musli, bez sztucznych 

barwników i konserwantów, 

min. 40 % produktów zbożowych 

nie mniejszy niż 40 g 

400 szt.     

3. 
Baton typu Milky Way lub 

równoważny nie mniejszy niż 21,5 g 
500 szt.     

4. 
Baton typu Kinder Bueno lub 

równoważny nie mniejszy niż 43 g 
300 szt.     

5. 
Bazylia suszona 

nie mniejsza niż 10 g 
50 szt.     

6. 
Bita śmietana w proszku 

nie mniejsza niż 60 g 
150 szt.     

7. 
Brzoskwinia w puszce, połówki 

nie mniejszy niż 800 g 
30 szt.     

8. 

Ciastko biszkoptowe z nadzieniem 

typu Petitki Lubisie lub równoważne 

nie mniejsze niż 30 g 

400 szt.     

9. 

Chrupki kukurydziane, bez żadnych 

dodatków, sztucznych barwników 

i cukru 

nie mniejsze niż 90 g 

300 szt.     

10. 

Chrzan biały tarty pasteryzowany 

min. 50 % chrzanu 

nie mniejszy niż 250 g 

50 szt.     

11. 
Cukierki czekoladowe z nadzieniem, 

wielosmakowe 
10 kg     

12. Cukier kryształ 700 kg     

13. 
Cukier wanilinowy 

nie mniejszy niż 16 g 
130 szt.     

14. 

Curry – mieszanka przyprawowa, 

bez dodatku glutaminianu sodu 

nie mniejsza niż 20 g 

50 szt.     

15. 
Cynamon mielony 

nie mniejszy niż 15 g 
50 szt.     

16. 

Czekolady nadziewane mleczne 

min. 25 % masy kakaowej i min. 

13 % masy mlecznej 

nie mniejsze niż 100 g 

300 szt.     

17. 
Czosnek granulowany 

nie mniejszy niż 10 g 
250 szt.     

18. 

Dżem owocowy – owoce nie mniej 

niż 40 g na 100 g produktu, 

niskosłodzony 

nie mniejszy niż 240g 

100 szt.     

19. Galaretka, różne smaki, bez 50 szt.     



sztucznych barwników, 

konserwantów i dodatków 

nie mniejsza niż 75 g 

20. 
Groszek konserwowy w puszce 

nie mniejszy niż 400 g 
40 szt.     

21. 
Herbata liściasta czarna 

nie mniejsza niż 100g 
100 szt.     

22. 
Herbata ekspresowa ziołowa: melisa, 

mięta, rumianek 
100 szt.     

23. Herbatniki bez czekolady 50 g 1000 szt.     

24. 

Jarzynka – przyprawa naturalna, 

(skład: pasternak grys, marchew 

grys, seler grys, pietruszka zielona, 

por grys, lubczyk, kurkuma, curry, 

czosnek granulowany, cebula grys, 

pieprz czarny mielony) lub podobny, 

bez dodatku glutaminianu sodu, 

nie mniejsza niż 150g. 

30 szt.     

25. 

Kakao o obniżonej zawartości 

tłuszczu, tłuszcz kakaowy 10 – 12% 

nie mniejsze niż 150 g 

30 szt.     

26. Kasza gryczana prażona 100 kg     

27. Kasza jaglana 60 kg     

28. Kasza jęczmienna pęczak 60 kg     

29. Kasza jęczmienna średnia 60 kg     

30. Kasza manna 20 kg     

31. 
Kawa zbożowa rozpuszczalna Inka 

150 g 
40 szt.     

32. 

Ketchup łagodny – pomidory nie 

mniej niż 150 g na 100 g produktu, 

bez dodatku wzmacniaczy smaku 

nie mniejszy niż 480 g 

100 szt.     

33. 
Kminek 

nie mniejszy niż 10 g 
50 szt.     

34. 

Kompot owocowy, różne smaki, bez 

konserwantów i sztucznych 

barwników 

nie mniejszy niż 900 ml  

150 szt.     

35. 
Kukurydza konserwowa w puszce 

nie mniejsza niż 400 g 
80 szt.     

36. 
Kwasek cytrynowy 

nie mniejszy niż 10 g 
300 szt.     

37. 
Liść laurowy 

nie mniejszy niż 10 g 
150 szt.     

38. 
Majeranek suszony 

nie mniejszy niż 10 g 
170 szt.     

39. 
Majonez w słoiku (skład: olej 

roślinny, żółtko jaja 6%, ocet, 
50 szt.     



musztarda, cukier, sól, przyprawy, 

aromat) bez wzmacniaczy smaku 

i konserwantów 

nie mniejszy niż 700 ml 

40. 

Makaron świderki z pszenicy durum, 

po ugotowaniu konsystencja stała – 

nie powinien się sklejać 

300 kg     

41. 

Makaron łazanki z pszenicy durum, 

po ugotowaniu konsystencja stała – 

nie powinien się sklejać 

50 kg     

42. 

Makaron nitki z pszenicy durum, po 

ugotowaniu konsystencja stała – nie 

powinien się sklejać 

50 kg     

43. Mąka pszenna typ 450 230 kg     

44. Mąka ziemniaczana 30 kg     

45. 
Miód naturalny wielokwiatowy 

nie mniejszy niż 900 g 
50 szt.     

46. 

Napój owocowy w kartoniku ze 

słomką, bez sztucznych barwników i 

konserwantów, pasteryzowany, 

niegazowany 

nie mniejszy niż 200 ml 

1700 szt.     

47. 
Ogórki konserwowe 

nie mniejsze niż 900 ml 
450 szt.     

48. 

Olej rzepakowy filtrowany na zimno, 

z pierwszego tłoczenia, wzbogacony 

witaminami i kwasami omega-3 

nie mniejszy niż 1 l 

450 szt.     

49. 
Papryka ostra mielona 

nie mniejsza niż 10 g 
200 szt.     

50. 
Papryka słodka mielona 

nie mniejsza niż 10 g 
200 szt.     

51. 
Pieprz naturalny mielony 

nie mniejszy niż 10 g 
370 szt.     

52. 
Pieprz ziołowy mielony 

nie mniejszy niż 10 g 
300 szt.     

53. Płatki jęczmienne błyskawiczne 50 kg     

54. 

Płatki pełnoziarniste: corn flakes, 

czekoladowe kulki, miodowe kółka, 

bez sztucznych dodatków 

nie mniejsze niż 250 g 

100 szt.     

55. 

Przecier pomidorowy 30 % bez 

żadnych dodatków, wzmacniaczy 

smaku i konserwantów 

nie mniej niż 500 g 

80 szt.     

56. Ryż biały długoziarnisty 270 kg     

57. Ryż brązowy naturalny 70 kg     

58. Sałatka w słoiku: szwedzka, 100 szt.     



ukraińska, wielowarzywna, grecka, 

bez sztucznych dodatków 

nie mniejsza niż 900 ml 

59. 

Sok warzywno – owocowy, 

przecierowy, pasteryzowany, bez 

konserwantów i dodatku cukru, 

100 % wsadu owocowego 

nie mniejszy niż 300 ml 

1500 szt.     

60. Sól jodowana drobna biała 100 kg     

61. 
Sól morska o obniżonej zawartości 

sodu z magnezem i potasem 
50 kg     

62. 

Syrop owocowy, różne smaki, bez 

konserwantów i sztucznych 

barwników 

nie mniejszy niż 400 ml 

50 szt.     

63. 

Szczaw krojony / mielony, 

konserwowy 

nie mniejszy niż 300 g 

50 szt.     

64. 
Tuńczyk w puszce, kawałki w sosie 

własnym 
20 szt.     

65. 

Wafel przekładany kremową masą, 

różne smaki, typu Góralki 

nie mniejszy niż 50 g 

1000 szt.     

66. 

Wafle ryżowe, różne rodzaje, 

bezglutenowe 

nie mniejsze niż 130 g 

100 szt.     

67. 
Woda źródlana gazowana i 

niegazowana, pojemność 500 ml 
400 szt.     

68. 
Ziele angielskie 

nie mniejsze niż 10 g 
180 szt.     

Wartość ogółem netto      

Wartość ogółem brutto      

 

CZĘŚĆ VII. Dostawa świeżych wyrobów garmażeryjnych 

Lp. Nazwa artykułu Ilość 
Cena 

netto 

Wartość 

netto 

Cena 

brutto 

Wartość 

brutto 

1. 
Gołąbki (z mięsem wieprzowym 

i ryżem) 
500 kg     

2. Kluski śląskie 500 kg     

3. Kopytka 400 kg     

4. Kotlety ziemniaczane 100 kg     

5. Krokiety z mięsem 150 kg     

6. Naleśniki z serem 700 kg     

7. Pierogi ruskie 750 kg     



8. Pierogi z kaszą gryczaną i twarogiem 300 kg     

9. 
Pierogi z owocami  (owoce 

sezonowe świeże) 
300 kg     

10. Pierogi ze szpinakiem i twarogiem 300 kg     

11. Pyzy z serem 100 kg     

Wartość ogółem netto      

Wartość ogółem brutto      

 

 

 

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

/Podpis osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do 

występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić 


