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1 Barszcz biały w but. l 955,00 400-500ml

2 Biszkopty kg 302,00 100-500g

3 Bułka tarta kg 42,00 400-500g

4 Chrupki kukurydziane kg 179,50 60-300g

5
Ciastka kruche różne rodzaje min: 

maślane, kakaowe, z cukrem, 

kokosowe, zbożowe, waniliowe

kg 222,00 100-500g

6 Cukier kg 6102,00 1000g

7 Cukier puder kg 65,00 400-500g

8 Cukier waniliowy kg 44,00 8-35g

9
Drożdże suszone - instant 

(opakowanie 5 - 10g)
szt 212,00 5-10g

10

Galaretka w proszku (op. 75 - 79g) 

typu Gellwe lub inne równoważne,  

różne smaki min: wiśniowa, 

truskawkowa, poziomkowa, 

cytrynowa, agrestowa, 

brzoskwiniowa, owoce leśne

szt 1168,00 70-90g

11
Herbata czarna ekspresowa (op. 100 

torebekx 1,5:2,0g)
op. (ex 

100/ op.)
437,00 100szt/op

12

Herbata owocowa ekspresowa (op 20 

szt x 2:3g) - różne smaki min: dzika 

róż, malinowa, owoce leśne, malina z 

żurawina, wieloowocowa, hibiskus
op. (ex 20-

30/ op.)

1872,00
20-30 

szt/op

13
Herbatniki drobne typu ZOO lub inne 

równoważne
kg 157,00 100-400g

14
Herbatniki typu Petit Beurre lub inne 

równoważne
kg 253,00 100-400g

15 Kakao naturalne kg 57,00 100-200g

16
Kawa zboż. typu Inka, inna 

równoważna (rozpuszczalna)
kg 51,00 100-200g

17 Kuskus - kasza kg 317,00 100-250g

Różne produkty spożywcze
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18
Makaron 2 - 5 jaj/ kg mąki , różne 

formy min.: nitki krojone, gniazdka, 

gwiazdki, zacierka, krajanka, nitka, 

kg 735,00 200-400g

19
Makaron różne kształty min: 

muszelki, świderki, kokardki, pióra, 

łazanki, kolanka

kg 611,00 400-500g

20
Melisa ekspresowa (op 20 torebek x 

1,5:2g)
op. (ex 20-

30/ op.)
162,00 20szt/op

21
Mięta ekspresowa (op 20 torebek x 

1,5:2g)
op. (ex 20-

30/ op.)
597,00 20szt/op

22
Pierniki typu Katarzynki lub inne 

równoważne, glazurowane, 

nieglazurowane

kg 38,50 100-200g

23
Pierniki w czekoladzie lub inne 

równoważne
kg 27,50 100-200g

24 Proszek do pieczenia kg 5,00 10-30g

25 Przyprawa ziołowa- bazylia kg 3,70 8-30g

26
Przyprawa korzenna - cynamon 

mielony
kg 8,70 8-20g

27
Przyprawa susz warzywny  - czosnek 

granulowany
kg 8,20 8-30g

28
Przyprawa susz warzywny - koper 

suszony
kg 2,60 5-20g

29 Przyprawy - kwasek cytrynowy kg 12,70 15-50g

30 Przyprawa korzenna - liśd laurowy kg 5,30 5-20g

31 Przyprawa ziołowa - lubczyk kg 5,60 5-20g

32 Przyprawa ziołowa - majeranek kg 7,60 5-20g

33 Przyprawa ziołowa - oregano kg 2,80 5-20g

34 Przyprawa korzenna - papryka słodka kg 7,00 8-20g

35 Przyprawa- pieprz naturalny mielony kg 14,10 8-20g
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36
Mieszanka przyprawowa - pieprz 

ziołowy
kg 10,10 8-30g

37 Przyprawa korzenna - ziele angielskie kg 8,30 8-20g

38
Przyprawa ziołowa - zioła 

prowansalskie
kg 4,90 8-20g

39
Rumianek eks.- (op 20 torebek x 

1,5:2g)
op. (ex 20-

30/ op.)
217,00 20szt/op

40 Sól spożywcza kg 752,00 500-1000g

41

Wafelki przekładane-różne smaki 

(nadzienie min.: smietankowe, 

kokosowe, kakaowe,  orzechowe, 

cytrynowe) bez polewy

kg 323,00 150-500g

42
Wafelki przekładane w czekoladzie 

typu Princessa, Prince Polo, Elitesse 

lub inne równoważne

kg 76,00 10-25g

43 Wafle ryżowe kg 11,20 50-150g

44 Wafle suche - tortowe kg 5,8 60-250g

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

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 (wady) :
•uszkodzenie opakowania,
•zabrudzenie opakowania. 

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.
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1
Danie obiadowe dla niemowląt od 5 

miesiąca życia typu BoboVita, Gerber, 

lub inne równoważne

szt 46,00 150-200g

2
Desery dla niemowląt od 5 miesiacu 

życia typu BoboVita, lub inne  

równoważne

szt 1124,00 120-150g

3

Herbatka rozp. dla niemowląt typu 

Hipp, BoboVita po 4 miesiącu życia, 

lub inne  równoważne, różne smaki 

np.: rumiankowa, ułatwiajaca 

trawienia, koper włoski, jabłkowa z 

melisą, malinowa z dziką różą, 

jagodowa

szt 106,00 100-250g

4

Kaszka ryżowa owocowa bezmleczna - 

z brzoskwiniami, malinami, 

babanami, gruszkami, jabłkami typu 

BoboVita , inne równoważne po 4 

miesiącu życia

kg 87,00 170-250g

5

Kaszka ryżowa owocowa bezmleczna - 

z brzoskwiniami, malinami, 

babanami, gruszkami, jabłkami 

typuNestle , inne równoważne po 4 

miesiącu życia

kg 39,00 170-250g

6

Kaszka mleczno -  ryżowa owocowa - 

z brzoskwiniami, malinami, 

babanami, gruszkami, jabłkami, 

morelami, truskawkami, owocami 

leśnymi, wieloowocowatypu 

BoboVita , inne równoważne po 4 

miesiącu życia

kg 67,00 170-250g

Produkty odżywcze dla niemowląt



numer sprawy: MZŻ/A/262/13/11 FORMULARZ CENOWY Załącznik Nr 2 

do specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia

Lp. Wyszczególnienie j.m. Ilośd
Gramatura 

opakowania

Gramatura 

opakowania 

proponowana 

przez 

wykonawcę

Ilośd opakowao 

proponowana 

przez 

wykonawcę

Cena 

jednostkow

a 

opakowani

a brutto

Cena 

jednostkow

a 

opakowani

a  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

7

Kaszka mleczno -  ryżowa owocowa - 

z brzoskwiniami, malinami, 

babanami, gruszkami, jabłkami, 

morelami, truskawkami, owocami 

leśnymi, wieloowocowatypu Nestle , 

inne równoważne po 4 miesiącu życia

kg 18,00 170-250g

8
Kleik, kaszka kukurydziana dla 

niemowląt  po 4 miesiącu życia
kg 35,00 150-250g

9
Kleik ryżowy , kaszka ryżowa dla 

niemowląt po 4 miesiącu życia
kg 63,00 150-250g

10
Mleko modyfikowne w proszku typu 

Bebiko  lub inne równoważne typu 1, 

2 , 2R, 3 , Junior

kg 58,00 350-400g

11
Mleko modyfikowne w proszku typu 

NAN Pro lub inne równoważne typu 

1, 2 , 2R, 3 , Junior

kg 21,00 350-400g

12
Sok dla niem. typu Bobofrut od 4 

miesiąca życia , lub inne  

równoważne

szt 1094,00 175-300 ml

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

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 (wady) :

•uszkodzenie opakowania,
•zabrudzenie opakowania. 

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.
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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


