
numer sprawy: MZŻ/A/262/4/12 FORMULARZ CENOWY Załącznik Nr 2c

do specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia

Lp. Wyszczególnienie
j.m. 

(kg/l)
Ilość

Gramatura 

opakowania

Gramatura 

opakowania 

proponowana 

przez 

wykonawcę

Ilość opakowań 
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przez 

wykonawcę

Cena 

jednostkowa 

opakowania 

brutto
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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 Ananas plastry w lekkim syropie typu 

Splendor, Kier, Tropico lub inne 

równoważne- puszka

kg 270 500-600g

2 Barszcz czerwony - koncentrat typu Rolnik , 

Pudliszki, Jamar lub inne równoważne 

(butelka)

l 80 250-500ml

3 Brzoskwinie połówki w lekkim syropie typu 

Splendor, Kier, Tropico lub inne 

równoważne - puszka

kg 2390 800-1000g

4 Chrzan tarty w słoiku typu Urbanek, 

Dawtona lub inne równoważne
kg 40 150-350g

5 Daktyle suszone bez pestki - typu kresto, 

Fresco, Bakalland  lub inne równoważne kg 5 100-200g

6 Dżem niskosłodzony z kawałkami owoców 

typu Łowicz, Stovit , lub inne równoważne , 

różne smaki min.: brzoskwiniowy, 

wiśniowy, truskawkowy, morelowy, 

malinowy, jagodowy, ananasowy, z 

owoców leśnych, z czarnych porzeczek

kg 210 200-350g

7 Koncentrat pomidorowy 30% typu Pudliszki 

lub inne równoważne
kg 490 150-300g

8 Konfitura owocowa niskosłodzona typu 

Stovit, Łowicz lub inne równoważne, różne 

smaki min.: wiśniowa , brzoskwiniowa, 

truskawkowa, malinowa, jagodowa, z 

czarnych porzeczek

kg 140 150-300g

9 Mandarynki w lekkim syropie typu Sandra, 

Kier, Tropico lub inne równoważne - puszka kg 5 200-500g

10 Morele suszone - ypu kresto, Fresco, 

Bakalland  lub inne równoważne
kg 5 100-200g

Soki owocowe i warzywne, przetworzone owoce i warzywa.
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11 Nektar z czarnej porzeczki Hortex, Tymbark 

lub inne równoważne
l 1490 1-1,5l

12 Nektar owocowy przecierowy dla dzieci 

powyzej 1 roku życia typu Nektar BoboFrut 

Junior lub inne równoważne
l 1490 300ml

13 Pomidory bez skórki w soku pomidorowym 

lub w sosie własnym  typu Pudliszki, 

Dawtona lub inne równoważne - puszka
kg 90 200-500g

14 Pomidory krojone bez skórki  typu 

Pudliszki, Dawtona lub inne równoważne - 

puszka

kg 115 200-500g

15 Powidła śliwkowe typu węgierkowe typu 

Łowicz, Materne lub inne równoważne kg 80 150 - 350g

16 Przecier pomidorowy typu Pudliszki, 

Dawtona lub inne równoważne - karton kg 50 200-500g

17 Rodzynki typu sułtańskie typu Kresto, 

Bakalland lub inne równoważne
kg 5 100 - 200g

18 Sok owocowy przecierowy dla dzieci 

powyzej 1 roku życia typu Sok BoboFrut 

Junior lub inne równoważne

l 1490 300ml

19 Sok jabłkowy 100% z zagęszczonego soku, 

bez dodatku cukru i substancji słodzących 

Hortex, Tymbark lub inne równoważne
l 1000 1-1,5 l

20

Sok multiwitamina - sok wieloowocowy 

witaminizowany wyprodukowany 

częściowo z zageszczonych soków 

naturalnie metny typu Fortuna

l 1490 1-1,5 l

21 Sok pomarańczowy  100% z zagęszczonego 

soku, bez dodatku cukru i substancji 

słodzących typu Hortex, Tymbark lub inne 

równoważne

l 990 1-1,5l
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22 Sok pomidorowy 100%  typu Hortex,  

Tymbark lub inne równoważne
l 40 1-1,5l

23 Sok przecierowy marchwiowo - owocowy 

typu Kubuś lub inne równoważne, rózne 

smaki

l 2990 900-1000ml

24

Sok przecierowy marchwiowo - owocowy 

typu Pysio lub inne równoważne, rózne 

smaki

l 1390 900-1000ml

25 Sok skoncentrowany  typu Paola, Łowicz, 

Vitax lub inne równoważne (syrop z 

zagęszczonego soku, wysokosłodzony, 

ekstrakt minimum 65%) - różne smaki min.: 

malina, dzika róża, żurawina, malina z 

melisą, malina z lipą, czarna porzeczka, 

wiśnia

kg/l 240 400-600ml

26

Soki owocowe  100% z zagęszczonego 

soku, bez dodatku cukru i substancji 

słodzących typu Hortex, Tymbark lub inne 

równoważne-  różne smaki min.: 

grejpfrutowy, wiśniowy, gruszkowy, czarna 

porzeczka, ananasowy, śliwkowy

l 790 1-1,5l

27 Sok wielowarzywny - częściowo 

wyprodukowany z soku zagęszczonego. 

Pasteryzowany, typu Hortex, Tymbark lub 

inny równoważny

l 40 1-1,5 l

28 Sok 100% z zagęszczonego soku, bez 

dodatku cukru i substancji słodzących 

różne smaki -  kartonik

l 990 200ml

29 Szczaw siekany -  typu Urbanek lub inne 

równoważne - słoik
kg 110 150 - 500g

30 Śliwka suszona bez pestek, kalifornijska  

typu Kresto, Bakalland lub inne 

równoważne

kg 20 100-300g

31 Żurawina suszona - ypu kresto, Fresco, 

Bakalland  lub inne równoważne kg 5 100-300g
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Kolumna numer 6 - należy wpisać 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. 

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

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

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

(miejscowość i data)

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

wymagana w kolumnie 4.

……………………………. ………………..……………………………………………..

Podpis Wykonawcy lub osoby(osób) 

upełnomocnionych do reprezentowania 

Wykonawcy


