
 

Pieczęć dostawcy                                                                                                                                          

  

     Załącznik nr 1B do formularza oferty          

 

   Formularz  zestawienia cenowego           Część nr. II   Produkty mleczarskie 
   

 
 

        

 

                  Niniejszym oferuję realizację zamówienia zgodnie z zawartym opisem, za cenę wynikającą z poniższej kalkulacji. 

 

 
 

        

Lp. Asortyment 

  

j.m. Ilość Cena jednostkowa netto 

Stawka 

VAT 

Cena 

jednostkowa 

brutto 

Łączna 

wartość netto 

Łączna wartość 

brutto 

  

Wymagane parametry 

1 2 3 4 5 6 7 8 9(5x6) 10(5x8) 

1. Mleko spożywcze 2% 

zawartość tłuszczu min. 2%, opakowania 

worki foliowe o poj. 5L, termin przydatności 
min.3 dni od dnia dostawy l 14 000      

2. Twaróg półtłusty 

klasa 1, zawartość tłuszczu min. 15% w s.m., 
termin przydatności min. 4 dni od dnia 

dostawy ,opakowanie jednostkowe kostka od 

0,5 kg do 1kg kg 660      

3. Śmietanka 18% 
zawartość tłuszczu 18% , opakowanie 0,5 l 

szklane lub worek o poj. 1-5l l 500      

4. Śmietanka 30%   

zawartość tłuszczu min. 30%,  opakowanie o 

poj. 0,5 l,-5 l termin przydatności min. 5 dni 
od dnia dostawy l 25      

5. Serek wiejski 

 ziarnisty twarożek w delikatnej, 
pasteryzowanej śmietance,opakowanie 
jednostkowe 200g szt. 860      

6. 

Serek homogenizowany 

150g naturalny 

zawartość tłuszczu w s.m. min. 1,7%, 
opakowanie min. 150g, termin przydatności  

min. 1 tydzień od dnia dostawy szt. 360      

7. 

Serek homogenizowany 

150g owocowy 

zawartość tłuszczu w s.m. min. 4,0 %, 
opakowanie min. 150g, termin przydatności  

min. 1 tydzień od dnia dostawy szt. 360      

8. 

Deser mleczny (pudding)  

125 g 

Deser sterylizowany ,różne smaki 
np.:waniliowy, czekoladowy, typu gratka, 

pudding, termin przydatności  min tydzień od 

dnia dostawy, skład. Serwatka ,cukier, 

mleko, skrobia modyfikowana, aromat 

,opakowanie o poj. 125g szt. 800      

9. Ser topiony 100g 

kremowy, rożne smaki: ze szczypiorkiem, z 

szynką, z pieczarkami zawartość tłuszczu 
min. 27%, termin przydatności  min. 1 m-c 

od dnia  dostawy szt. 700      



          

Lp. Asortyment 

Wymagane parametry 

j.m. Ilość Cena jednostkowa netto 

Stawka 

VAT 

Cena 

jednostkowa 

brutto 

Łączna 

wartość netto 

Łączna wartość 

brutto 

  

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9(5x6) 10(5x8) 

10. Serek typu bieluch 

mleko pasteryzowane, żywe kultury bakterii, 

opakowanie 150g,termin przydatności  min 1 

tydzień od dnia dostawy szt. 600      

11. Kefir naturalny  

zawartośc tłuszczu min.1,5 %, opakowanie w 

workach foliowych o pojemności 1- 5 l 
Termin przydatności min. 4 dni od dnia 

dostawy l 500      

12. Maślanka naturalna  

maślanka naturalna, termin przydatności 

min. Tydzień od dnia dostawy, 

opakowanie 1- 5 l. l 400      

13. 
Jogurt naturalny 250g zawartość tłuszczu min. 1,5%, termin 

przydatności  min tydzień od dnia dostawy szt. 1200      

14. 
Jogurt owocowy 150g 

Różne smaki, zawartość tłuszczu  min. 1,5%, 

termin przydatności  min 1 tydzień od dnia 

dostawy szt. 850      

15. Ser żółty 

Ser podpuszczkowy, dojrzewający typu 

holenderskiego wyrób odpowiadający 
następującym wymogom: zawierający mleko 

i komponenty związane z procesem 

dojrzewania: bakterie kwasu  mlekowego i 
podpuszczka (nie wyrób sero podobny), 

zawartość tłuszczu  w s. m. min. 40%, nie 

krojony, termin przydatności min. 2 miesiące 
od dnia dostawy opakowanie kostka od 

0,40kg do 3 kg kg 180      

16. Masło extra  

zawartość tłuszczu min. 82%, termin 

przydatności  min1 miesiąc od dnia dostawy, 
opak.jedn. od 0,2 do 1 kg  kg 5      

17. Drożdże prasowane  
termin przydatności min. 2 tygodnie od dnia 
dostawy, opak. 100g do 500g  kg 30      

          

Ogółem wartość 

oferty       

          Dostawa będzie realizowana do magazynu spożywczego Domu Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta w Izdebniku, Izdebnik 3, 

   Dostawa codziennie od  poniedziałku do piątku w godz. 4:30 do godz. 7:00 

                     
      

WYKONAWCA 

 


