
numer sprawy: MZŻ/A/262/12/13 FORMULARZ CENOWY Załącznik Nr 2c

do specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia

Lp. Wyszczególnienie
j.m. 
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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 379 500-600g

2

Barszcz czerwony - koncentrat typu Rolnik , 

Pudliszki, Jamar lub inne równoważne 

(butelka)

l 97 250-500ml

3

Brzoskwinie połówki w lekkim syropie typu 

Splendor, Kier, Tropico lub inne 

równoważne - puszka

kg 1982 800-1000g

4
Chrzan tarty w słoiku typu Urbanek, 

Dawtona lub inne równoważne
kg 61 150-350g

5
Daktyle suszone bez pestki - typu Kresto, 

Fresco, Bakalland  lub inne równoważne
kg 111 100-200g

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 120 200-350g

7
Koncentrat pomidorowy 30% typu Pudliszki 

lub inne równoważne
kg 412 150-300g

8

Konfitura owocowa niskosłodzona typu 

Stovit, Łowicz lub inne równoważne, różne 

smaki min.: wiśniowa , brzoskwiniowa, 

truskawkowa, malinowa, jagodowa, z 

czarnych porzeczek

kg 103 150-300g

9
Mandarynki w lekkim syropie typu Sandra, 

Kier, Tropico lub inne równoważne - puszka
kg 8 200-500g

10
Morele suszone - typu kresto, Fresco, 

Bakalland  lub inne równoważne
kg 30 100-200g

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

Tymbark lub inne równoważne
l 1871 1-1,5l

12

Nektar owocowy przecierowy dla dzieci 

powyżej 1 roku życia typu Nektar BoboFrut 

Junior lub inne równoważne

l 61 300ml

13

Pomidory bez skórki w soku pomidorowym 

lub w sosie własnym  typu Pudliszki, 

Dawtona lub inne równoważne - puszka

kg 300 200-500g

14

Pomidory krojone bez skórki  typu 

Pudliszki, Dawtona lub inne równoważne - 

puszka

kg 281 200-500g

15
Powidła śliwkowe typu węgierkowe typu 

Łowicz, Materne lub inne równoważne
kg 76 150 - 350g

16
Przecier pomidorowy typu Pudliszki, 

Dawtona lub inne równoważne - karton
kg 367 200-500g

17
Rodzynki typu sułtańskie typu Kresto, 

Bakalland lub inne równoważne
kg 32 200-500g

18
Soczewica czerwona - ziarna suche, typu 

Sante
kg 10 100 - 500g

19

Sok owocowy przecierowy dla dzieci 

powyżej 1 roku życia typu Sok BoboFrut 

Junior lub inne równoważne, różne smaki

l 1700 150-300ml

20

Sok jabłkowy naturalny, tłoczony na zimno, 

naturalnie mętny, pasteryzowany, bez 

konserwantów, bez cukru, z miąższem , bez 

wody,  w opakowaniu z kranikiem , 

trwałość min. 15 dnii od daty otwarcia typu 

Royal Apple, Vita sok, Sady Mazowsza, 

Słoneczna tłocznia lub inne równoważne

l 2430 3-5l
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21

Sok naturalny jabłkowo - owocowy 

(malinowy, marchewkowy, gruszkowy, 

wiśniowy, wieloowocowy, truskawkowy, 

aroniowy, buraczkowy lub inne smaki) 

tłoczony na zimno, naturalnie mętny, 

pasteryzowany, bez konserwantów, bez 

cukru, z miąższem , bez wody w 

opakowaniu z kranikiem , trwałość min. 15 

dni od daty otwarcia typu Royal Apple, Vita 

sok, Sady Mazowsza, Słoneczna tłocznia 

lub inne równoważne

l 5955 3-5l

22

Sok pomidorowy 100%  z zagęszczonego 

soku pomidorowego, pasteryzowany, bez 

dodatku cukrów, zawierający tylko 

naturalnie występujące cukry typu 

Tymbark, Hortex,  Tymbark lub inne 

równoważne

l 419 1-1,5l

23

Sok przecierowy marchwiowo - owocowy 

typu Kubuś, Pysio lub inne równoważne, 

różne smaki

l 3349 0,8-1,5l

24

Sok wielowarzywny pasteryzowany, 

częściowo wyprodukowany z soku 

zagęszczonego, zawierający tylko 

naturalnie występujące cukry typu 

Tymbark, Foruna, Hotrex lub inne 

równoważne

l 429 1-1,5l

25
Szczaw konserwowy - przecier typu 

Urbanek lub inne równoważne - słoik
kg 72 150 - 500g

26

Śliwka suszona bez pestek, kalifornijska  

typu Kresto, Bakalland lub inne 

równoważne

kg 37 100-300g

27
Żurawina suszona - typu kresto, Fresco, 

Bakalland  lub inne równoważne
kg 41 100-300g
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Kolumna numer 6 - należy wpisać gramaturę jaką oferuje wykonawca , zawartą w przedziale preferowanym przez Zamawiajacego.

Wartość oferty netto:

Wartość podatku VAT:

Wartość oferty brutto:

(miejscowość i data)

………………………….…….. Zł

(słownie…………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………...……

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

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

Zamawiający dopuszcza możliwość oferowania artykułów równoważnych, pod warunkiem, że oferowane artykuły będą miały takie same lub lepsze parametry jakościowe, zgodnie z wymogami 

PN. Pod pojęciem artykułu równoważnego Zamawiający będzie rozumiał artykuły o parametrach nie gorszych jakościowo , posiadających te same walory organoleptyczne (smak, zapach, barwa, 

konsystencja) oraz zawierających w swoim składzie co najmniej te same surowce użyte do produkcji, co artykuły określone przez Zamawiającego.

………………………….…….. Zł

(słownie…………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………...……

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

………………………….…….. Zł

(słownie…………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………...……

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


