
Załącznik nr 2

do zapytania ofertowego nr 341.1.2022

Lp. Nazwa artykułu
Ilość 

planowana

Jednostka 

miary

Cena 

jednostkowa 

netto

Cena 

jednostkowa 

brutto

Wartość brutto

1.
Bazylia 250 g Kotanyi   lub równoważna (bez 

dodatku soli) 
5 szt.

2.
Biszkopty wrocławskie bez dodatku cukru 100g (lub 

równoważne)
103 szt.

3.
Baton RAW, waga 300g, 100% składników 

pochodzenia naturalnego, bez dodatku cukru( lub 

równoważny)

270 szt.

4.
Bułka tarta 450 g Mamut  lub równoważna (mąka 

pszenna, sól, drożdże) 
95 szt.

5. Ciecierzyca gotowana w puszce 400g 24 szt.

6. chrzan rębek 33 szt.

7. Cukier 1 kg 115 kg

8.
Cynamon mielony 15 g Prymat lub równoważny 

(bez dodatku soli)
5 szt.

9.
Czosnek granulowany 500 g Prymat  lub 

równoważny (bez dodatku soli) 
15 szt.

10. Ciasteczka belvita 50g 415 szt.

11.
Ciastka zbożowe Kupiec 50 g (zawierające nie 

więcej niż 15g. cukrów w 100g. produktu gotowego 
200 szt.

12.
Ciasteczka zbożowe SANTE 25g( lub równoważny)

3945 szt.

13.
Dżem owocowy 280 g Łowicz 100 % owoców , 

niskosłodzony lub równoważny
468 szt.

14. Fasola czerwona konserwowa Dawtona 468g 6

15.
Groszek konserwowy 400 g. Vernet (lub 

równoważny)
24 szt.

16. Groszek ptysiowy 125 g Knorr lub równoważny 137 zbiorcze

17.
Herbata Lipton 100 g granulowana lub 

równoważna
118 zbiorcze

18.

Herbata Saga owocowa (25 saszetek) (owoce leśne, 

wiśnia, truskawka z pigwą, malinowa z dziką różą, 

brzoskwiniowa) 

57 zbiorcze

19.
Chrupki kukurydziane „Tygryski plecione” 25 g  

lub równoważne (100% kasza kukurydziana)
4790 szt.

20.

Filety z makreli w sosie pomidorowym 170 g 

KING OSKAR lub równoważny (filet z makreli, 

sos pomidorowy 35%, sól) (co najmniej 60% 

mięsa w 100 g gotowego do spożycia) 

230

Formularz cenowy

Do zapytania ofertowego znak sprawy: P.341.1.2022 z dnia 22.11.2022 r.

dotyczące postępowania na dostawę art. suchych 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). 

Produkty zbożowe powinny spełniać wymagania w zakresie zawartości cukrów (nie więcej niż 15 g w 100g  produktu), tłuszczu (nie 

więcej niż 10 g w 100 g produktu) oraz soli (nie więcej niż 0,4 g sodu/ 1 g soli w 100g produktu).



21.

Filety z makreli w oleju 170 g KING OSKAR lub 

równoważny (filet z makreli, olej roślinny, sól) (co 

najmniej 60% mięsa w 100 g gotowego do 

spożycia) 

140 szt.

22.
Kakao naturalne 150 g  (o obniżonej zawartości 

tłuszczu)
32 zbiorcze

23. Kasza manna 0,5kg. Lubella lub równoważny 10 szt.

24. Kasza jaglana 1 kg 70 szt.

25. Kasza gryczana 1 kg 175 szt.

26. Kasza pęczak 1kg 60 szt.

27. Kasza jęczmienna 1 kg 120 szt.

28.
Kawa Inka 150 g 72% zboża (jęczmień, żyto), 

cykoria, burak cukrowy- prażone
45 zbiorcze

29.
Koncentrat pomidorowy 30% 1 l Pudliszki  lub 

równoważny
32 szt.

30.

Ketchup łagodny0,7l. Pudliszki pomidory (198g. 

na 100 g. ketchupu), cukier, ocet, sól, skrobia 

modyfikowana, aromat naturalny lub równoważny 

(zawierający 120 g. pomidorów w 100 g. produktu 

gotowego do spożycia).

95 szt.

31.
Kukurydza konserwowa 425 g Vernet lub 

równoważny
52 szt.

32.
Kurkuma mielona 420g Prymat ( lub 

równoważny) bez dodatku soli
1 szt.

33.
Liście laurowe 250 g PAKAR- Parczew lub 

równoważny
5 szt.

34. Morele suszone( bez dodatku cukru i substancji 

słodzących) 1 KG

kg

35.
Majonez Kielecki 700 ml bez konserwantów ( lub 

równoważny)
62 szt.

36. Miód pszczeli nektarowy wielokwiatowy 900g 470 szt.

37.
Majeranek otarty 500 g  Prymat   lub równoważny 

(bez dodatku soli)  
7 szt.

38.
Mąka pszenna poznańska Lubella  lub 

równoważna
220 kg

39.
Makaron nitki 3 kg Knorr  lub równoważny (mąka 

pszenna semolina (100%), jaja)
10 szt.

40. Makaron świderki pełne ziarno 1kg 10 szt.

41.
Makaron świderki 3 kg Knorr  lub równoważny 

(mąka pszenna semolina (100%), jaja)
95 szt.

42.
Makaron łazanki 3 kg Knorr  lub równoważny 

(mąka pszenna semolina (100%), jaja)
12 szt.



43.
Makaron spaghetti 3 kg Knorr  lub równoważny 

(mąka pszenna semolina (100%), jaja) 
35 szt.

44.
Makaron muszelki 3 kg Knorr  lub równoważny 

(mąka pszenna semolina (100%), jaja) 
21 szt.

45.
Makaron Penne3 kg Knorr  lub równoważny 

(mąka pszenna semolina (100%), jaja) 
22 szt.

46.
Makaron zacierka 250 g Lubella lub równoważny 

(mąka makaronowa pszenna, jaja (6%))
36 szt.

47. Mieszanka studencka BAKALIA  40g (lub Równowazna) 640 szt.

48. Mieszanka owoców suszonych 300g

49. Mus owocowy 100% 100g 1836 szt.

50. Ogórki konserwowe Ptak 900 ml lub równoważny 115 szt.

51.
Oregano 250 g Prymat  lub równoważne (bez 

dodatku soli) 
2 szt.

52.

Olej 1 l Kujawski lub równoważny o zawartości 

kwasów jednonienasyconych powyżej 50% i 

zawartości kwasów wielonienasyconych poniżej 

40%)

165 szt.

53. Orzechy laskowe 5 kg

54. Orzechy włoskie SANTE 5 kg

55. Pieprz cayene szt.

56.
Pieprz czarny mielony Prymat 500 g  lub 

równoważny (bez dodatku soli) 
5 szt.

57.
Papryka czerwona mielona 500 g Prymat lub 

równoważna (bez dodatku soli)
30 szt.

58.
Płatki gryczane 0,4 kg Szczytno lub równoważne* 

(100% płatki gryczane błyskawiczne)
16 szt.

59.
Płatki kukurydziane 0,5 kg Lubella lub 

równoważne
25 szt.

60. Płatki ryżowe 0,25 kg ( lub równoważne) 22 szt.

61.
Płatki owsiane 400 g. Szczytno (100% płatki 

owsiane lub równoważne)
5 szt.

62.
Płatki jęczmienne 0,4 kg Szczytno lub równoważne 

(100% płatki jęczmienne)
14 szt.

63.

Podpłomyki 72 g lub równoważne bez dodatku 

cukru (mąka pszenna, woda, mleko w proszku, olej 

rzepakowy, sól) 

248 szt.

64.
Powidła śliwkowe 290 g Łowicz niskosłodzony lub 

równoważny
45 szt.

65.
Pieprz ziołowy 500 g Prymat  lub równoważny (bez 

dodatku soli)
2 szt.

66. Pomidory krojone w puszce 425g 172 szt.

67. Pomidory suszone w oleju 280g 12 szt.

68. Pulpa Pomidorow KNORR 2kg ( lub równoważna) 10 szt.

69.
Przyprawa Curry 20 g Prymat lub równoważne 

(bez dodatku soli) 
95 szt.

70.
Ryż 5 kg Knorr   lub równoważny ryż preparowany 

termicznie (parboiled) długoziarnisty 
50 szt.

71.
Rozmaryn 10 g Cykoria  lub równoważny (bez 

dodatku soli) 
7 szt.

72. Skrobia Ziemniaczana 55 kg



73. Sok SOKUŚ Sante, pojemność 200 ml ( lub równoważny) 2370 szt.

74.
Szczaw konserwowy krojony 300 g Rębek  lub 

równoważny (siekane liście szczawiu, sól)
80 szt.

75. Słonecznik łuskany 100 g 50 szt.

76.
Śliwka suszona( bez dodatku cukru i substancji 

słodzących 1KG
2 kg

77.

Tuńczyk w kawałkach w oleju sojowym 170 g 

EVRA FISH lub równoważny (tuńczyk 70%, olej 

sojowy, woda,sól) (co najmniej 60% mięsa w 100 g 

gotowego do spożycia) 

365 szt.

78.
Tymianek 140 g Prymat lub równoważne(bez 

dodatku soli) 
1 szt.

79. Wafle ryżowe 15g Sante ( lub równoważny) 5370 szt.

82.
Morele suszone( bez dodatku cukru i substancji 

słodzących) 1 KG 5
szt.

83.
Żurawina( bez dodatku cukru i substancji 

słodzących 1 KG 7
szt.

84. Ziele angielskie 500 g Prymat lub równoważne
3 szt.

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.



zastosowane w opisie przedmiotu zamówienia znaki towarowei/lub pochodzenie artykułów służą do okreslenia parametrów

technicznych, standardów, właściwości, jakości , przydatności towaru jakimi powinny charakteryzować się wchodzace w

skład przedmiotu zamówienia artykuły spożywcze. Wykonawca skłasdajac ofertęmoże oferowaćartykuły spożywcze

równoważne do składanych za pomocą znaków towarowych i/lub pochodzenia. Artykuły równoważne musza cechować się

nie gorszymi właściwościami i parametrami niż artykuły spożywcze opisane przez Zamawiajacego. Udowodnienie

równoważności oferowanych artykułów spoczywa na Wykonawcy.

data i podpis osoby upoważnionej


