Załącznik nr 2
do zapytania ofertowego nr 341.10.2021

Formularz cenowy
Do zapytania ofertowego znak sprawy: P.341.10.2021 z dnia 22.11.2021 r.
dotyczące postępowania na dostawę pieczywa 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).

Lp. Nazwa artykułu

Cena
Cena
Ilość
Jednostka
jednostkowa jednostkowa
planowana
miary
netto
brutto

1.

Bułka grahamka 0,05 g (mąka graham, drożdże)

100

szt.

2.

Parówka Fińska 300 g krojona - pieczywo
mieszane (mąka żytnia, słonecznik, płatki
ziemniaczana, mąka pszenna, cukier, sól, drożdże,
bez polepszaczy)

1791

szt.

3.

Parówka biała 300g krojona maka pszenna,
cukier, sół, drożdże) , bez polepszaczy

198

szt.

4.

Chleb razowy i mieszany 500 g krojony (mąka
pszenna, woda, mąka żytnia, zakwas, sól, drożdże,
bez polepszaczy)

561

szt.

5.

Chleb żytni 600 g krojony (mąka żytnia, woda,
płatki owsiane, słonecznik , siemię lniana, bez
polepszaczy) na zakwasie naturalnym

195

szt.

Chleb żytni bez drożdży 600 g krojony (mąka
żytnia, woda, płatki owsiane, słonecznik , siemię
lniana, bez polepszaczy) na zakwasie naturalnym

149

7.

Chleb zwykły 600 g. krojony

798

szt.

8.

Cebularz 70g

560

szt.

9.

Drożdzówka z serem 70g

835

szt.

Pączki tradycyjne

230

szt.

10.

Jagodzianka 50g

665

szt.

11.

Chleb z nasionami dyni krojony 350 g krojony
(mąka pszenna, mąka żytnia, mieszanka nasion,
drożdże, kwas naturalny, sól, bez polepszaczy)

340

szt.

Wartość brutto

Razem:
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

