
Pieczęć dostawcy                                                                                                                                          
  

                                                           Załącznik nr 1J  do SIWZ 

 

                    Formularz  zestawienia cenowego Część nr. X Różne artykuły spożywcze 

  

 
 

        

 

        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  

(kol.6 +kol.7) 

9 

(kol.5 x kol.6) 

10 

(kol.5 x kol.8) 

1 Ananasy puszka kawałki 

ananas kawałki w lekkim 

syropie,opak.jedn.od 560g-

580g  szt. 80      

2 Biszkopty luz 

Ciastka biszkoptowe z 

galaretką w czekoladzie, 

różne smaki  kg 40      

3 Biszkopty bez cukru 100g 

bezcukrowe biszkopty, 

substancja słodząca; maltitol szt 150      

4 Brzoskwinie połówki w lekkim syropie 

opakowanie jednostkowe  

820-850g ,waga netto 
brzoskwiń po odsączeniu 

470g szt 80      

5 Budyń bez cukru  
1 opakowanie na min. 0,5 l 
mleka, różne smaki szt 1200      

7 Chrupki kukurydziane  

skład: kasza kukurydziana, 

opakowanie jednostkowe 
100g szt 150      

8 Chrzan tarty 180g 

typu Polonaise lub produkt 
równoważny, wyrób 

odpowiadający 

następującym wymogom: 
produkt polski o składzie: 

chrzan 90%, cukier, woda, 

ocet, sól, kwasek cytrynowy, 
mleko w proszku, olej 

stołowy. 

szt. 100    

  

9 Cukier kryształ  
waga opakowania 
jednostkowego max. 1kg kg 1000      

10 Cukier puder  

opakowanie jednostkowe 

500g kg 10      

11 Cukier wanilinowy 
opakowanie jednostkowe 30-
32g szt. 180      

12 Cynamon mielony  

opakowanie jednostkowe 

20g szt. 60      



       
  

  

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  

(kol.6 +kol.7) 

9 

(kol.5 x kol.6) 

10 

(kol.5 x kol.8) 

13 Czekolada mleczna 100g 

czekolada mleczna, masa 

kakaowa min.28% szt. 170      

14 Czekolada gorzka 100g 
czekolada gorzka ,zawartość 
masy kakaowej min.45% szt. 40      

15 Cukierki w czekoladzie z galaretką 

Galaretki w czekoladzie typu 

mieszanka  krakowska lub 

równoważna kg 20      

16 Czosnek granulowany 
opakowanie jednostkowe 
20g szt. 50      

17 Dżem niskosłodzony  

otrzymany z min. 40g 

owoców na 100g produktu 
gotowego, opakowanie 

jednostkowe 280g szt. 450      

18 Dżem bez cukru 240g 

dietetyczny dżem, słodzony 

fruktozą, otrzymany z min 
45g owoców/100g produktu 

gotowego, różne smaki, 

opakowanie jednostkowe 
240g szt. 140      

19 Dżem jednorazówka  

otrzymany z min.35g 

owoców na 100g produktu 

gotowego ,różne smaki, 
opakowanie jednostkowe 

25g szt. 200      

20 Galaretka owocowa  
1 opakowanie na min. 0,5 l 
wody ,różne smaki szt. 1200      

21 Groszek konserwowy 

opakowanie jednostkowe 

400g szt. 250      

22 Herbata czarna granulowana   

herbata czarna 100%, 

granulowana, opakowanie 
jednostkowe 100g szt. 250      

23 Herbatniki luz 

prostokątne słodkie 
herbatniki o karbowanych 

brzegach, wymiary sztuki: 

ok 6cm na 5 cm,200szt/1kg kg 36      

24 Kakao  ciemne 100g 

kakao niskotłuszczowe 10-
12% typ Decomorreno lub 

produkt równoważny szt. 100      



          

          

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  

(kol.6 +kol.7) 

9 

(kol.5 x kol.6) 

10 

(kol.5 x kol.8) 

26 Kawa zbożowa rozpuszczalna 

typu Inka lub produkt 

równoważny, wyrób 

odpowiadający 
następującym wymogom: 

kawa rozpuszczalna, 

jęczmień, żyto, cykoria, 
buraki cukrowe, (zboża 

93%), opakowanie 

jednostkowe 150g 

szt. 600      

27 Keczup łagodny  

Zawartość przecieru 
pomidorowego min. 37% 

opakowanie jednostkowe 

470g szt. 120  

 

 

  

28 Kisiel bez cukru   

1 opakowanie min. na 0,5 l 

wody, różne smaki szt. 1400  
 

 
  

30 Kminek cały  
-opakowanie jednostkowe 
20g szt. 50    

  

31 Koncentrat pomidorowy  

Wyprodukowany ze 
świeżych pomidorów bez 

żadnych dodatków ,o 

zawartości 28%- 30% 
ekstraktu, opakowanie 

jednostkowe 900gram 

szt. 80      

32 Koperek suszony 
-opakowanie jednostkowe 
10g szt. 100  

 
 

  

33 Kukurydza konserwowa  

opakowanie jednostkowe 

400g szt. 230  
 

 
  

34 Krem czekoladowy 350g 

-krem kakaowy do 
smarowania z orzechami 

laskowymi, zawartość 

orzechów laskowych 
13%,kakao w proszku o 

obniżonej zawartości 

tłuszczu min. 7,4%, mleko 
odtłuszczone w proszku 

6,6%,lecytyna,soja,wanilina. 

szt. 100      

 

 
 

 

                  



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  

(kol.6 +kol.7) 

9 

(kol.5 x kol.6) 

10 

(kol.5 x kol.8) 

35 Kwasek cytrynowy  

opakowanie jednostkowe 

20g szt. 180      

36 
Liść laurowy  

opakowanie jednostkowe5g-
6g 

szt. 
70      

37 Majeranek otarty   

opakowanie jednostkowe 8-

9g szt. 100      

38 Majonez 310ml 

typu kielecki lub produkt 

równoważny, majonez 

stołowy, zawartość tłuszczu 
min (68,1g w 100ml 

produktu), zawartość żółtka 

jaj kurzych  nie mniej niż 7% 
,wartość energ. na 100ml 

produktu 630 kcal ,termin 

przydatności min. miesiąc od 
dnia dostawy 

szt. 100    

  

39 
Mak niebieski 

opakowanie jednostkowe 1 

kg kg 4      

40 Marmolada wieloowocowa  

marmolada twarda, 

zawartość cukru min.60g na 

100g produktu gotowego, 
opakowanie jednostkowe 

max 1 kg kg 40      

41 Miód naturalny wielokwiatowy  

-miód pszczeli ,nektarowy, 
wielokwiatowy, opakowanie 

jednostkowe 500g szt. 150      

42 Miód jednorazówka  

-miód pszczeli ,nektarowy, 

wielokwiatowy, opakowanie 
jednostkowe 25g szt. 200      

43 

Musztarda stołowa  

skład: woda, gorczyca, ocet, 

cukier, sól, regulator 

kwasowości: kwas 

cytrynowy, ekstrakt z 
przypraw, opakowanie 

jednostkowe 500g 

szt. 100    

  

44 Ocet spirytusowy 10%, 
opakowanie jednostkowe 
500ml szt. 15      

45 Ogórek konserwowy  

Masa netto ogórków po 

odsączeniu 500g opakowanie 

jednostkowe 0,9L szt. 140      

46 Oregano   
opakowanie jednostkowe 
10g szt. 100      



                    

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  

(kol.6 +kol.7) 

9 

(kol.5 x kol.6) 

10 

(kol.5 x kol.8) 

47 Orzechy włoskie  

orzech włoski łuskany, 
opakowanie 100g kg 3      

49 Papryka konserwowa  

Waga netto papryki po 
odsączeniu 350 g ,papryka 

marynowana bez 

konserwantów , produkt 
pasteryzowany skład: 

papryka ,woda ,ocet 

,przyprawy opakowanie 
jednostkowe 0,9l 

szt. 100    

  

50 Papryka ostra mielona  

-opakowanie jednostkowe 

20g szt. 150      

51 Papryka słodka mielona  
-opakowanie jednostkowe 
20g szt. 200      

52 Bazylia 

opakowanie jednostkowe 

10g  szt. 50      

53 

Pieczarka konserwowa 
 Waga netto pieczarek po  
odsączeniu 600g,opakowanie 

jednostkowe 900g szt. 20      

54 Pieprz czarny mielony  

-opakowanie jednostkowe 

20g szt. 250      

55 Pietruszka suszona  

-opakowanie jednostkowe 

20g szt. 100      

56 Pomadki czekoladowe z nadzieniem 

Pomadki owijane ,typu 

kasztanek ,malaga lub 
równoważne kg 

10 

     

57 Powidła śliwkowe 

-Zawartość cukru min. 54g 
na 100g produktu gotowego 

,opakowanie 300g szt. 

450 

     

58 Proszek do pieczenia 
opakowanie jednostkowe 
30g szt. 100      

59 Przyprawa curry 

opakowanie jednostkowe 

20g szt. 100      

60 Przyprawa do kurczaka  
opakowanie jednostkowe 
20g szt. 150      
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j.m. Ilość 

Cena 

jednostkowa 

netto 

Stawka 

VAT 

% 

Cena jednostkowa 

brutto Łączna wartość netto 
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Wymagane parametry 

1 2 3 4 5 6 7 

8  

(kol.6 +kol.7) 

9 

(kol.5 x kol.6) 

10 

(kol.5 x kol.8) 

61 Przyprawa do potraw sypka 

typu kucharek lub produkt 

równoważny, zawartość 

suszonych warzyw min. 15% 
(marchew, cebula, pasternak, 

liście selera, natka 

pietruszki, czosnek, papryka 
i pomidory),opakowanie 

jednostkowe 1kg 

szt. 60      

62 Przyprawa do zup w płynie  

typu np. Winiary, Knorr lub 
produkt równoważny, 

przyprawa do zup, sosów, 

sałatek, skład: woda, sól, 
substancje wzmacniające 

smak i zapach, ocet, glukoza, 

aromaty, opakowanie 
jednostkowe 0,9l 

szt. 40      

63 Przyprawa kebab-gyros  

opakowanie jednostkowe 

30g szt. 100  
 

 
  

64 
Rodzynki suszone  

opakowanie jednostkowe 
100g 

szt. 120      

65 Soda oczyszczona  

opakowanie jednostkowe 

50g szt. 5    
  

66 Syrop owocowy  

różne smaki: malinowy, 
wiśniowy, truskawkowy 

,zawartość ekstraktu 

min.62%,opakowanie 
jednostkowe 0,5l szt. 250    

  

67 Sok grapefruitowy bez cukru  opakowanie jednostkowe 1 l szt. 100      

68 Sos winegret  

sos sałatkowy francuski 
winegret 9g, zawartość 

przypraw 10%(ziołowe8%) szt. 150    

  

69 Sól biała jodowana sól spożywcza jodowana 1kg kg 250      

70 

Wafle przekładane kremem    luz 

Zawartość kremu min. 70%, 

smaki: waniliowy, 
kokosowy, orzechowy, 

kakaowy kg 40    

  

71 Wafelki bez cukru 

Wafle przekładane 

nadzieniem z fruktozą 
zawartość fruktozy 20%, 

opakowanie jednostkowe 

85g  

szt. 

150    

  



 

72 Wafle ryżowe naturalne  

wafle bez dodatków, skład 

:ryż brązowy 100%, 

opakowanie  jednostkowe 

130g 

szt. 40      
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jednostkowa 
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VAT 

% 

Cena jednostkowa 

brutto Łączna wartość netto 

Łączna 

wartość 

brutto 

  

Wymagane parametry 

1 2 3 4 5 6 7 
8  

(kol.6 +kol.7) 

9 

(kol.5 x kol.6) 

10 

(kol.5 x kol.8) 

73 Pierniki luz w czekoladzie  

opakowanie jednostkowe 

max. 1kg kg 36      

74 
Wiórki kokosowe  

opakowanie jednostkowe 

100g 
szt. 

60      

75 
Ziele angielskie   

opakowanie jednostkowe 

15g 
szt. 

80      

76 Zioła prowansalskie  
opakowanie jednostkowe 
10g szt. 100      

77 
Żelatyna spożywcza  

opakowanie jednostkowe 

50g 
szt. 100    

  

78 Burak czerwony suszony 
opakowanie jednostkowe 
100 g 

szt. 
80      

79 Tymianek opakowanie jednostkowe  szt. 50      

80 Estragon opakowanie jednostkowe  szt. 50      

          
        Łączna 

kwota oferty       

          

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

   Dostawa 3 razy w miesiącu  od godz.7:00 do godz. 14:00, dzień do uzgodnienia ,          
dostawa do dwóch dni  od dnia zgłoszenia zamówienia. 

       

 
 

     
WYKONAWCA 


