
Załącznik nr 5 do SIWZ-część-4

………………………………… ……………………………..

(pieczęć Wykonawcy) (miejsce i data)

Wartość  

łączna 

NETTO (zł)

kol. 6x7 kol. 6x5 kol.  11-9 kol. 8x5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

Fasola szparagowa 

żółta/zielona, cięta, 

oczyszczona - 

opakowanie torba 

foliowa

kg 2,5 kg 250

2

Frytki karbowane - 

przygotowane z 

ziemniaków o 

zawartości skrobi 14-

15,5%, poddane 

wstępnej obróbce 

termicznej, opakowanie 

torba foliowa 

kg 2,5 kg 300

3

Cząstki ziemniaczane - 

przygotowane z 

ziemniaków o 

zawartości skrobi 14-

15,5%, poddane 

wstępnej obróbce 

termicznej, opakowanie 

torba foliowa

kg 2,5 kg 100

4 Marchew kostka kg 2,5 kg 250

5

Mieszanka kompotowa, 

opakowanie  torba 

foliowa

kg 2,5 kg - 10 kg 300

6

Mieszanka warzywna 

(kalafior, marchew, 

brokuły), opakowanie 

torba foliowa

kg 2 kg - 2,5 kg 250

7

Mieszanka warzywna 7 

składnikowa (marchew, 

seler, pietruszka, por, 

brukselka, kalafior, 

fasolka szparagowa)

kg 2,5 kg 40

8

Mieszanka chińska 

(marchew, kiełki fasoli 

Mung, papryka, por, 

cebula, pędy bambusa 

, grzyby Mun), 

kg 2,5 kg 150

9

Warzywa na patelnię  

(brokuł, ziemniaki, 

marchew, papryka 

czerwona, fasolka 

szparagowa, cebula, 

kukurydza)

kg 2,5 kg 100

10 Kalafior kg 2 kg - 2,5 kg 50

11 Brokuły kg 2 kg - 2,5 kg 100

12
Papryka paski trzy 

kolory
kg 2 kg - 2,5 kg 60

13

Ryba PANGA filet bez 

skóry, głęboko 

mrożony, glazurowany. 

Filet 80%, woda 

stanowiąca glazurę 

20%

kg 1 kg 250,00

14
Ryba mrożona 

MIRUNA
kg 1 kg 100

15 Ryba mrożona DORSZ kg 1 kg 50

FORMULARZ PRZEDMIOTOWO-CENOWY cz. 4
   "MROZONKI, RYBY MROŻONE, WĘDZONE"

Wartość 

podatku 

VAT (zł)

Wartość 

łączna 

BRUTTO (zł) UWAGILp.
Nazwa produktu 

spożywczego
j.m. (kg/l)

Gramatura 

opakowania 

akceptowana przez 

zamawiającego

Ilość 

przewidyw

ana w kg/l

Cena 

jednostkowa 

netto za kg/l

Staw

ka 

VAT 

(%)

Cena 

jednostkowa 

brutto za kg/l



16
Truskawka 

odszypułkowana
kg 2,5 kg 150

17 Pierogi z serem kg do 2,5 kg 200

18 Pierogi z mięsem kg do 2,5 kg 200

19
Pierogi z kapustą i 

grzybami
kg do 2,5 kg 150

20 Pierogi ze szpinakiem kg do 2,5 kg 50

21
Pyzy ziemniaczane z 

mięsem
kg 2,5 kg 170

22
Kluski śląskie z 

mięsem
kg 2,5 kg 100

23
Uszka z kapustą i 

grzybami
kg 300 g 30

24
Szpinak liście - 

rozdrobniony
kg 2,5 kg 60

25
Łosoś wędzony - 

plastry
kg 1 kg 10

26 Makrela wędzona kg 1 kg 50

27
Filety śledziowe w 

zalewie octowej 
kg 1 kg 50

28 Filety śledziowe solone kg 1 kg 30

29 Śledź po kaszubsku kg 1 kg 20

RAZEM

UWAGI: 

Oferowane produkty są dobrej jakości, 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 dyskwalifikacyjne (wady):

- uszkodzone opakowania

- zabrudzone opakowania

Razem wartość netto słownie: …………………………………………………………………..

Razem wartość podatku słownie: ………………………………………...……………………..

Razem wartość brutto słownie: …………………………………………..……………………..

……………………………..………………………………..

(podpis upoważnionego przedstawiciela) 


