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    Załącznik Nr 1 A do SIWZ 

FORMULARZ OFERTOWY  
Dostawy art. spożywczych  w okresie od 01.01.2010r. do 31.12.2010r. 

 
 

Lp. Nazwa produktu J.m. Ilość 
Cena 
jedn. 

brutto 

Wartość 
brutto 

1 cukier kryształ biały kg 5500   
2 cukier puder kg 50   
3 cukier waniliowy kg 35   
4 kisiel  kg 300   
5 budyń  kg 180   
6 galaretka owocowa kg 280   
7 dżem owocowy niskosłodzony  kg 660   
8 powidła śliwkowe kg 200   
9 aromaty do ciast (olejki)  litr 2   
10 syrop malinowy litr 120   
11 miód naturalny kg 100   
12 słodzik sypki kg 12   
13 mąka 450 tortowa szczecińska  

lub równoważna 
kg 3200   

14 mąka ziemniaczana kg 280   
15 kasza jęczmienna  kg 780   
16 kasza gryczana  kg 580   
17 kasza manna  kg 680   
18 kasza pęczak  kg 100   
19 kasza kukurydziana  kg 200   
20 płatki owsiane  kg 320   
21 płatki jęczmienne kg 320   
22 płatki kukurydziane  kg 300   
23 płatki ryżowe    kg 150   
24 ryż  kg 1800   
25 makaron „świderki” kg 600   
26 makaron „nitki”  kg 420   
27 makaron „kolanka” kg 500   
28 makaron zacierka  gruba kg 320   
29 makaron łazanka  kg 350   
30 suchary bezcukrowe  szt 200   
31 ciastka bezcukrowe  kg 70   
32 bułka tarta  kg 400   
33 sól  warzona  kg 800   
34 Sól kamienna gruboziarnista kg 50   
35 przyprawa w płynie „Maggi” 1,04-

1,1  litra lub równoważna  
szt 500   

36 przyprawa warzywna w proszku  
 „Warzywko” 1kg lub równoważna 

kg 590   
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37 koncentrat pomidorowy  28%-30% kg 480   
38 ketchup łagodny „Tortex” lub 

równoważna 
kg 600   

39 musztarda  sarepska  kg 180   
40 chrzan tarty  kg 300   
41 majonez „Winiary” lub 

równoważna 
kg 500   

42 żurek w proszku  kg 180   
43 olej spożywczy uniwersalny  litr 2500   
44 ocet 10% litr 120   
45 proszek do pieczenia kg 25   
46 drożdże spożywcze kg 23   
47 pieprz czarny mielony  kg 50   
48 pieprz ziołowy  kg 10   
49 papryka słodka  kg 30   
50 cynamon w proszku  kg 6   
51 imbir   kg 4   
52 oregano  kg 5   
53 zioła prowansalskie  kg 30   
54 kminek  kg 10   
55 bazylia  kg 3   
56 tarta gałka muszkatołowa  kg 4   
57 curry w proszku  kg 3   
58 czosnek granulowany  kg 50   
59 majeranek  kg 16   
60 goździki kg 4   
61 liść laurowy  kg 10   
62 przyprawa do drobiu  kg 70   
63 przyprawa do ryb  kg 10   
64 ziele angielskie  kg 11   
65 żelatyna spożywcza kg 70   
66 barszcz czerwony proszek  

„Winiary”lub równoważna   
kg 45   

67 kwasek cytrynowy  kg 30   
68 groszek konserwowy  kg 150   
69 ogórek konserwowy kg 600   
70 kukurydza konserwowa kg 150   
71 papryka konserwowa kg 250   
72 brzoskwinia konserwowana kg 60   
73 ananas konserwowany kg 60   
74 fasola Jaś  kg 300   
75 groch łuskany kg 270   
76 rodzynki kg 40   
77 śliwka suszona kg 10   
78 wiórki  kokosowe kg 10   
79 sok pomidorowy 200ml-330ml szt 4400   
80 sok jabłkowy 200ml-330ml szt 2000   
81 sok pomarańczowy 200 ml-330ml szt 2200   
82 sok wieloowocowy bez cukru szt 5800   
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200ml-330ml  
„Bobo Frut” lub równoważna 

83 szpinak mrożony   kg 350   
84 kalafior mrożony  kg 400   
85 brokuły mrożone   kg 400   
86 brukselka mrożona   kg 100   
87 fasolka szparagowa mrożona   kg 450   
88 marchew mrożona    kg 350   
89 marchew z groszkiem mrożona   kg   150   
90 włoszczyzna mrożona  kg 300   
91 mieszanka kompotowa mrożona  

 5-składnikowa  
kg 1300   

92 truskawka mrożona   kg 500   
93 sardynki w pomidorach puszka 

170g  
szt 480   

94 sardynki w oleju puszka 170g szt 1000   
95 makrela wędzona tusza kg 300   
96 śledzie solone filet  kg 660   
97 filet  panga mrożona glazura 15% kg 2500   
98 karp świeży tusza kg 70   
99 herbata granulowana „Assam”  

lub równoważna 
kg 300   

100 herbata expressowa miętowa   kg 25   
101 ekstrakt kawy zbożowej „Inka” lub 

równoważna 
kg 300   

102 kawa rozpuszczalna naturalna 
„Nescafe” lub równoważna 

kg 13   

103 kakao naturalne sypkie kg 78   
 

Razem wartość brutto: 
 
 

 
 
 
 

..................................................... 
(  podpis osoby upoważnionej ) 


