
numer sprawy: MZŻ/A/262/10/11 FORMULARZ CENOWY

świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie

Załącznik Nr 2 

do specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia

Lp. Wyszczególnienie
j.m. 

(kg)
Ilośd

Gramatura 1 

bochenka/sztuk

i

Gramatura 

bochenka/szt. 

proponowana 

przez 

wykonawcę

Ilośd 

bochenków/ 

sztuk 

proponowana 

przez 

wykonawcę

Cena 

jednostkowa 

opakowania 

brutto

Cena 

jednostkowa 

opakowania  

netto

Wartośd netto 

Stawka 

podatku 

VAT %

Wartośd 

podatku VAT

Wartośd 

łączna brutto 

w zł

Nawzwa 

producenta

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=7*9 11 12=10*11 13=10+12 14

1
Pieczywo - angielka 

(krojona)
kg 6120 300-600g

2 Pieczywo - chałka kg 1190 300-600g

3
Pieczywo - chleb pszenny 

Graham (krojony)
kg 595 300-800g

4

Pieczywo - chleb 

słonecznikowy żytni lub 

pszenno - żytni  (krojony)

kg 510 300-800g

5
Pieczywo - chleb razowy  

(krojony)
kg 510 300-800g

6

Pieczywo - chleb zwykły  

pszenno - żytni typu 

baltonowski lub inne 

równoważne (krojony)

kg 5610 400-600g

7
Pieczywo - rogale 

maślane
kg 510 80-100g/szt

8

Wyroby cukiernicze - 

ciasta różne typu: 

jogurtowe, biszkopt z 

owocami, drożdżowe, 

drożdżowe z owocami, 

piaskowiec

kg 43 500 - 1000g

Kolumna numer 6 - należy wpisad gramaturę jaką oferuje wykonawca , zawartą w przedziale preferowanym przez  Zamawiajacego.

Kolumna numer 7  - należy wpisad ilośd opakowao po przeliczeniu ilości zamawianych  kg/l na zaproponowaną przez wykonawcę gramaturę. Łaczna ilośd produktu nie  może byd mniejsza niż 

wymagana w kolumnie 4.

Wszystkie artykuły musza byd dostarczane w opakowaniu foliowym. (materiał opakowaniowy dopuszczony do kontaktu z żywnością)
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Uwagi:

Oferowane produkty  nie zawierają konserwantów, sztucznych barwników. 

Pozycje asortymentowe są dostępne przez cały okres trwania umowy.

Poszczególne pozycje asortymentowe dostarczane będą w ilościach określonych przez Zamawiającego.

Cechy dyskwalifikujące towar (wady) :
•zaparowanie, 
•zgniecenie, rozkruszenie,
•uszkodzenie opakowania,
•zabrudzenie opakowania. 

Wartośd oferty netto  ………………………………………………………………. Zł (słownie ………………………..…………………………………………………………………………………………………zł)

Wartośd podatku VAT ………………………………………………………………. Zł (słownie ………………………..…………………………………………………………………………………………………zł)

Wartośd oferty brutto ………………………………………………………………. Zł (słownie …………………………..………………………………………………………………………………………………zł)

…………………………….

(miejscowośd i data)

Podpis Wykonawcy lub osoby(osób) 

upełnomocnionych do reprezentowania 

Wykonawcy

………………..……………………………………………..


