
oznaczenie sprawy: MZŻ.Ż.262.7.14 FORMULARZ CENOWY Załącznik Nr 2b 

do specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia

Lp. Wyszczególnienie j.m. Ilość
Gramatura 

opakowania

Gramatura 

opakowania 

proponowana 

przez 

wykonawcę

Ilość opakowań 

proponowana 

przez 

wykonawcę

Cena 

jednostkowa 

opakowania 

brutto

Cena 

jednostkowa 

opakowania  

netto

Wartość netto 

Stawka 

podatku 

VAT %

Wartość podatku 

VAT

Wartość łączna 

brutto w zł
Nazwa producenta

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

1

Danie obiadowe dla niemowląt po 4, 

5 miesiącu życia typu BoboVita, 

Gerber , typu warzywa z mięsem,  

rybą, zupka – krem dla niemowląt, 

przeciery owocowo warzywne

szt 50 120-150g

2

Desery dla niemowląt po 4, 5, 6  

miesiącu życia typu BoboVita, Gerber 

lub inne  równoważne, typu świeże 

przetarte owoce, różne smaki

szt 1038 120-150g

3

Herbatka rozp. dla niemowląt  po 4, 

5, 9 miesiącu życia - ziołowa typu  

BoboVita, Hipp, Humana  inne  

równoważne, różne smaki np.: 

rumiankowa, ułatwiająca trawienie, 

koper włoski, jabłkowa z melisą, 

melisa, rumianek z lipą, tymianek, 

rumianek i anyż

szt 24 100-250g

4

Herbatka rozp. dla niemowląt - 

owocowa, owocowo - ziołowa, typu  

BoboVita, Hipp, Humana  inne  

równoważne, różne smaki np.: 

jabłkowa z melisą, malinowa z dziką 

różą, jagodowa, brzoskwiniowa, z 

owoców południowych, z czerwonych 

winogron, wieloowocowa, morelowa

szt 12 100-250g

5

Herbatka rozp. dla niemowląt 

owocowa, typu  BoboVita, Hipp, 

Humana  inne  równoważne, różne 

smaki np.: malinowa z dziką różą, 

jabłko z melisą, z owoców leśnych z 

truskawkami

szt 117 250-500g

Produkty dla niemowląt
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6

Kaszka ryżowa owocowa bezmleczna - 

z brzoskwiniami, malinami, 

bananami, gruszkami, jabłkami typu 

BoboVita, Nestle lub  inne 

równoważne po 4, 6  miesiącu życia

kg 97 170-250g

7

Kaszka zbożowa bezmleczna : ryżowo- 

kukurydziana z owocami, ryżowo - 

pszenna, pszenno - żytnia, kaszka 

manna, kaszka 7 zbóż  z jabłkami i 

śliwkami  , typu BoboVita, Nestle lub 

inne równoważne po 6, 8  miesiącu 

życia

kg 13 170-250g

8

Kaszka mleczno -  ryżowa z owocami -  

brzoskwiniami, malinami, bananami, 

gruszkami, jabłkami, morelami, 

truskawkami, owocami leśnymi, 

wieloowocowa typu BoboVita, Nestle 

lub inne równoważne po 4, 6 

miesiącu życia

kg 96 170-250g

9

Kaszka zbożowa  mleczna  -  , ryżowo - 

kukurydziana owocowa, owsiano -

pszenna, kaszka manna, kaszka 

mleczno ryżowa kakaowa, mleczno- 

ryżowa o smaku waniliowym, 

mleczno - pszenna, mleczna 

owsianka, , ryżowo – kukurydziana,  

wielozbożowa typu BoboVita, Nestle 

lub  inne równoważne po 4, 6, 8 

miesiącu życia 

kg 16 170-250g
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10
Kleik kukurydziany , kaszka 

kukurydziana dla niemowląt  po 4 

miesiącu życia

kg 26 170-250g

11
Kleik ryżowy , kaszka ryżowa dla 

niemowląt po 4 miesiącu życia
kg 24 150-250g

12
Mleko modyfikowane w proszku 

Bebiko typu 1, 2 , 2R, 3
kg 42 350-600g

13
Mleko modyfikowane w proszku 

Bebilon PRONUTRA typu 1, 2, 3
kg 22 350-600g

14
Mleko modyfikowane w proszku Nan 

PRO  1, 2, 3
kg 42 350-600g

15
Nektar dla niemowląt po 4, 6, 8, 9  

miesiącu życia typu Bobovita, 

Bobofrut, Gerber inne  równoważne

l 150 150-350 ml

16

100 % Sok klarowany dla niemowląt 

po 4, 6, 8, 9  miesiącu życia typu 

Bobovita, Bobofrut, Gerber inne  

równoważne

l 240 150-350 ml
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Kolumna numer 6 - należy wpisać gramaturę jaką oferuje Wykonawca , zawartą w przedziale preferowanym przez Zamawiajacego.

Poszczególne pozycje asortymentowe dostarczane będą w ilościach określonych przez zamawiającego.

Wartość oferty netto:

Wartość podatku VAT:

Wartość oferty brutto:

………………..……………………………………………..
(miejscowość i data)

Kolumna numer 7  - należy wpisać ilość opakowań po przeliczeniu ilości zamawianych  kg/l na zaproponowaną przez Wykonawcę gramaturę. Łaczna waga oferowanego produktu nie  może być 

mniejsza niż wymagana w kolumnie 4.

…………………………….
Podpis Wykonawcy lub osoby(osób) 

upełnomocnionych do reprezentowania 

Wykonawcy

………………….…………………….zł
(słownie:……………………………………………………………………………………………………………………..………..…

………………………………….……………………………………………....……………………….……………….zł)

…………….…...…………………….zł
(słownie:……………………………………………………………………………………………………………………..………..…

………………………………….……………………………………………....……………………….……………….zł)

…………………….………………….zł
(słownie:……………………………………………………………………………………………………………………..………..…

………………………………….……………………………………………....……………………….……………….zł)
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