
Załącznik nr 2

do zapytania ofertowego nr 341.4.2022

Lp. Nazwa artykułu
Ilość 

planowana

Jednostka 

miary

Cena 

jednostkowa 

netto

Cena 

jednostkowa 

brutto

Wartość brutto

1. Brokuł 2,5 kg 45 szt.

2. Fasola szparagowa 2,5 kg 35 szt.

3.
Filety rybne z miruny bez skóry (Rozmiar: 

200g- 300g, z/s SHP (bez lodu)
290 kg

4. Filety z łososia 25

5.
Filety z Dorsza atlantyckiego Rozmiar 200-

300 , z/s SHP (bez lodu)
20 kg

6. Groszek zielony 2,5 kg 26 szt.

7. Mieszanka kompotowa 2,5 kg 42 szt.

8. Kalafior 2,5 kg 47 szt.

9. Szpinak mrożony 2,5kg 12 szt.

10.

Paluszki rybne z fileta (filet z mintaja 

65%, panierka sypka 15%:( mąka pszenna, 

przyprawy: papryka, kurkuma, drożdże), 

olej słonecznikowy, woda, skrobia 

ziemniaczana(niemodyfikowana 

chemicznie), sól (bez substancji 

przeciwzbrylających). FRoSTA  lub 

równoważny

12 kg

11. Truskawki 2,5kg. 117 szt.

12. Wiśnie bez pestek 2,5 kg. 351 szt.

13. Łosoś wędzony 20

Razem:

Formularz cenowy

Do zapytania ofertowego znak sprawy: P.341.4.2022 z dnia 22.11.2022 r.

dotyczące postępowania na dostawę mrożonek dla Przedszkola Publicznego w Niemcach

Dostawy mogą ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu ( podane ilości artykułów są ilościami planowanymi i w zależności od potrzeb mogą 

ulec zmianie). 

* zastosowane w opisie przedmiotu zamówienia znaki towarowe i/lub pochodzenie artykułów spożywczych służą do 

określenia parametrów technicznych, standardów, właściwości, jakości, przydatności towaru jakimi powinny 

charakteryzować się wchodzące w skład przedmiotu zamówienia artykuły spożywcze. Wykonawca składając ofertę może 

oferować artykuły spożywcze równoważne do wskazanych za pomocą znaków towarowych i/lub pochodzenia. Artykuły 

równoważne muszą cechować się nie gorszymi właściwościami i parametrami niż artykuły spożywcze opisane przez 

Zamawiającego. Udowodnienie równoważności oferowanych artykułów spoczywa na Wykonawcy.

Wszystkie produkty służą żywieniu dzieci i muszą być zgodne z Rozporządzeniem Ministar Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 

roku w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu 

oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i 

młodzieży w tych jednostkach § 2.1  pkt. 2 ppkt. 3 rozporządzenia.



data i podpis osoby upoważnionej


