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(podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 2 – PAKIET NR 1 – WARZYWA I OWOCE

Opis przedmiotu zamówienia

1 Buraki Kg 250 1,10 zł

2 Cebula Kg 350 1,20 zł

3 Jabłko Kg 900 1,83 zł

4 Kapusta biała młoda gł 250 2,75 zł

5 Pieczarki Kg 400 5,50 zł

6 Kapusta czerwona Kg 250 2,15 zł

7 Kapusta pekińska Sztuka 450 3,00 zł

8 Kapusta biała Kg 700 1,50 zł

9 Kapusta kwaszona Kg 500 3,75 zł

10 Koper Pęczek 250 2,04 zł

11 Marchew Kg 700 1,45 zł

12 Ogórek zielony Kg 300 5,44 zł

13 Ogórek kwaszony Kg 200 6,30 zł

Kod CPV 15300000-1

Lp.
Jednostk
a miary

Ilość 
roczna

Średnia cena brutto wg 
notowania WGR – O S.A 

z dnia 15.01.2016 r.

Zaoferowany 
upust w %

Cena 
jednostkowa 
brutto w zł z 

upustem

Wartość brutto w zł 
z upustem



.......................................................
(podpis Wykonawcy)

14 Por Sztuka 120 1,10 zł

15 Pietruszka zielona Pęczek 300 0,65 zł

16 Pietruszka korzeń Kg 300 4,20 zł

17 Pomidor Kg 200 7,75 zł

18 Papryka świeża Kg 150 8,50 zł

19 Seler Kg 250 3,80 zł

20 Szczypior Pęczek 250 1,10 zł

21 Rzodkiewka Pęczek 150 1,55 zł

22 Śliwka Kg 50 8,00 zł

23 Ziemniaki Kg 9500 0,60 zł

24 Sałata masłowa Sztuka 450 2,00 zł

25 Brokuł Sztuka 200 3,25 zł

26 Fasola szparagowa świeża Kg 160 8,50 zł

27 Kalafior Sztuka 260 4,63 zł

28 Banan Kg 150 4,56 zł

29 Mandarynka Kg 50 4,75 zł

30 Pomarańcza Kg 70 3,75 zł



.......................................................
(podpis Wykonawcy)

31 Cytryna Kg 100 6,25 zł

32 Cukinia kg 50 10,30 zł

33 Sałata lodowa     gł 500 3,00 zł

34 Czosnek ( krajowy) gł 100 1,25 zł

Razem

UWAGI:
 dotyczy wszystkich produktów-  bez dodatku cukrów i substancji słodzących 
w przypadku pozycji  9 i 13-  o niskiej zawartości sodu/soli, tj. zawierające nie więcej niż 0,12 g sodu  
Wszystkie produkty muszą być świeże, klasy I
Należy zaproponować jednakowy upust na wszystkie produkty

Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z wymogami 

w szczególności spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015 r. 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 

ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia ( Dz.U.2015.594 tekst jednolity z późn. zm. ),

( Dz.U.2015.1256 z dnia 2015.08.28 z późn. zm. ). 



.......................................................
(podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 2 – PAKIET NR 2 – PIECZYWO

Opis przedmiotu zamówienia Ilość Cena jednostkowa brutto w zł Wartość brutto w zł

1 Sztuka 2000

2 Rogal nie mniejszy niż 60 g Sztuka 1100

3 Bułka nie mniejsza niż 50 g Sztuka 26000

4 Chleb królewski 0,5 kg Sztuka 400

5 Drożdżówka nie mniejsza niż 120 g Sztuka 130

6 Bułka tarta – 1 kg Kg 200

7 Bułka typu Grahamka nie mniejsza niż 50 g * Sztuka 4200

8 Chleb słonecznikowy nie mniejszy niż 600 g Sztuka 130

9 Chleb żytni razowy nie mniejszy niż 600 g Sztuka 400

10 Bułka typu hamburger (60-70g) * Sztuka 1500

11 Bułka typu hot-dog (60-70g) * Sztuka 2500

12 Bułka wieloziarnista 65-70g sztuka 4200

13 Chleb wieloziarnisty nie mniejszy niż 550g sztuka 300

14 Chleb dietetyczny nie mniejszy niż 500g sztuka 200

15 Chleb orkiszowy nie mniejszy niż 0,250 g sztuka 750

Kod CPV 15810000-9

Lp.
Jednostka 

miary

Chleb zwykły pszenno -żytni nie mniejszy niż 600 
g



.......................................................
(podpis Wykonawcy)

16 Bułka wiejska sztuka 4200

17 Bułka żytnia 100g sztuka 4200

18 Bułka Królewska 100g * sztuka 4200

19 Bułka owsiana Sztuka 500

20 Żurek litr 50

21 Bułka dyniowa Sztuka 3500

22 Chleb  żytni 100% sztuka 400

23 Chleb rozmaitości 400 g Sztuka 400

24 Sztuka 300

Razem:

Uwaga: 

produkty zbożowe nie mogą zawierać więcej  niż 15 g cukrów w 100 g produktu gotowego do spożycia

produkty zbożowe muszą być o niskiej zawartości sodu/soli, tj. zawierające nie więcej niż 0,12 g sodu

produkty zbożowe nie mogą zawierać więcej  niż 10 g tłuszczu w 100 g produktu gotowego do spożycia,

Dostarczone pieczywo musi być świeże tzn. pochodzące z wypieku wykonanego maksymalnie 5 godzin od dostawy
* w przypadku zaoferowania produktów równoważnych należy zaznaczyć to w ofercie podając nazwę handlową oraz 
producenta produktu równoważnego

Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z wymogami 

w szczególności spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015 r. 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 

Chleb pszenno- żytni z siemieniem,słonecznikiem 
w obsypce z płatków owsianych nie mniejszy niż 
500g

ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia ( Dz.U.2015.594 tekst jednolity z późn. zm. ),

( Dz.U.2015.1256 z dnia 2015.08.28 z późn. zm. ). 



.......................................................
(podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 2 – PAKIET NR 3 – NABIAŁ

Opis przedmiotu zamówienia Ilość Wartość brutto w zł

1 Ser biały w wiaderku 1 kg Kg 140

2 Sztuka 600

3 Ser żółty twardy  (typu Salami, Gołda, Edamski) * Kg 250

4 Opak. 800

5 szt 420

6 Sztuka 410

7 Sztuka 2200

8 Sztuka 300

Kod CPV 15500000-3

Lp.
Jednost

ka 
miary

Cena jednostkowa 
brutto w zł

Ser biały, ziarnisty, wiejski w opakowaniu nie 
mniejszym niż 200 g

Ser topiony (o zawartości w 100g produktu : 
białko 6-10g, tłuszcze 27-31g) jak np. typu 
Hochland krążki w opakowaniu nie mniejsze niż 
200 g, mix smaków *

Ser Typu Almette 150* o zawart. w 100g produktu 
:5-9g białko,206g węglowodany

Serek homogenizowany w opakowaniu 100g-
120g, naturalny

Jogurt np. (Jogobella Zott lub Danone)o zawart. 
W 100g produktu:białko 2-5g,węglowodany 
,tłuszcze 1-10g opakowaniu nie mniejszym niż 
115 g, mix smaków *

Śmietana ukwaszona 12% w opakowaniu nie 
mniejszym niż 330 g



.......................................................
(podpis Wykonawcy)

9 Ser wędzony z dodatkami Kg 45

10 Sztuka 50

11 Litr 3300

12 Ser pleśniowy typu Camembert – 120 g * Sztuka 600

13 Ser smażony – 200 g Sztuka 300

14 Sztuka 200

15 Sztuka 250

16 Sztuka 1000

17 Kostka 800

18 Kostka 5200

19 Kostka 200

20 szt 1100

21 Opak. 150

Ser typu fromage w opakowaniu nie mniejszym 
niż 90 g, mix smaków *

Mleko o zawartości tłuszczu 2% w 1 litrowym  
woreczku

Ser typu Masdamer – 150 g *

Śmietana słodka 12% w opakowaniu nie 
mniejszym niż 500 g

Ser - twarożek jak np. “Mój ulubiony” - 450 g, o 
zawartości w 100g produktu: białko 18-23 g,  *

Margaryna mleczna miękka , kubek 250g typu 
,,Delma", ,,Kasia"*

Miks ekstra , kostka 200g -zawartość tłuszczu nie 
mniejsza niż 75 % *

Masło naturalne, I klasa, kostka 200g – 
zawartość tłuszczu nie mniejsza niż 82%

Ser kanapkowy 150 g o zawart. W 100g do 10 g tłuszczu

Serek typ. Kiri ( op. 6 szt) *



.......................................................
(podpis Wykonawcy)

22 Serek aksamitny 25g szt. 1200

23 Litr 250

24 Serek typu  Prymus 120 g * szt 450

25 szt 70

26 szt 80

27 Kefir 380 g szt 60

Razem:

Uwaga:
mleko lub produkty mleczne nie mogą zawierać więcej niż 10 g cukrów w 100 g/ml produktu gotowego do spożycia,
masło, margaryny miękkie kubkowe niearomatyzowane lub ich mieszanki
* w przypadku zaoferowania produktów równoważnych należy zaznaczyć to w ofercie podając nazwę handlową oraz 
  producenta produktu równoważnego

Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z wymogami 

w szczególności spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015 r. 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 

Mleko UHT 2%

Ser typu Feta, Favita 270g *

Ser topiony-  bloczek typu Hochland *

ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia ( Dz.U.2015.594 tekst jednolity z późn. zm. ),

( Dz.U.2015.1256 z dnia 2015.08.28 z późn. zm. ). 



.......................................................
(podpis Wykonawcy)

4

Załącznik nr 2 – PAKIET NR 4 – MIĘSO I PRZETWORY MIĘSNE

Opis przedmiotu zamówienia Ilość Wartość jednostkowa brutto w zł Wartość brutto w zł

1 Słonina Kg 25

2 Smalec Kg 35

3 Pasztet wędzony Kg 30

4 Pasztet  borowikowy Kg 20

5 Kiełbasa zwyczajna Kg 40

6 Kg 50

7 Łopatka prasowana Kg 80

8 Pieczeń schabowa Kg 30

Kod CPV 15100000-9

Lp.
Jednost
ka miary

Kiełbasa śląska 
delikatesowa,cienka



.......................................................
(podpis Wykonawcy)

9 Parówka cienka z szynki Kg 150

10 Kiełbasa biała Kg 30

11 Kiełbasa żywiecka, podsuszana Kg 50

12 Kg 20

13 Wędlina -wędzonka krotoszyńska Kg 15

14 Kiełbasa jałowcowa Kg 18

15 Kiełbasa wiejska Kg 150

16 Kiełbasa wielkopolska Kg 80

17 Kiełbasa krakowska – sucha Kg 40

18 Szynka konserwowa Kg 80

19 Szynka gotowana Kg 50

Polędwica z indyka -wędzona do 
obłożenia



.......................................................
(podpis Wykonawcy)

20 Szynka wieprzowa mielona Kg 20

21 Boczek wędzony  ( łuskany ) Kg 20

22 Kg 70

23 Kiełbasa grillowa Kg 50

24 Polędwica sopocka Kg 130

25 Kiełbasa podwawelska Kg 40

26 Polędwica drobiowa Kg 70

27 Kg 50

28 Ogonówka parzona kg 30

29 Kg 25

30 Kości ze schabu lub karkówki Kg 40

Szynka swojska - parzona w siatce

Kiełbasa golonkowa

Kiełbasa wędzona sucha  typu 
Zagrodowa



.......................................................
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31 Mięso mielone I klasa z szynki Kg 450

32 Karkówka bez kości Kg 60

33 Karkówka peklowana Kg 80

34 Schab bez kości Kg 150

35 Schab z kością Kg 50

36 Wieprzowina I kl. Kg 150

37 Łopatka świeża Kg 50

38 Szynkówka – mięso na rolady Kg 120

39 Schab po cygańsku Kg 30

40 Boczek świeży Kg 30

41 Wędlina szynkowa wieprzowa Kg 60



.......................................................
(podpis Wykonawcy)

42 Kg 450

43 Kg 80

44 Wędlina śląska Kg 100

45 Szynka biała w siatce kg 30

46 Kg 40

Razem:

Uwaga: Produkty wędliniarskie powinny zawierać  niską  zawartości sodu/soli,oraz zawierając

 nie więcej niż 10 g tłuszczu w 100g produktu i nie więcej niż 10g cukru w 100g produktu.

równoważnych należy zaznaczyć to w ofercie podając nazwę handlową oraz producenta produktu

Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z wymogami 

w szczególności spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015 r. 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 

Parówki cienkie - winerki

Parówki śląskie ( cienkie we 
foli)nie mniej niż 80%  mięsa w 
100g produktu

Polędwica z indyka z koperkiem - 
do obłożenia

 Przy dostawie obecny Handlowy Dokument Identyfikacyjny (HDI) * w przypadku zaoferowania produktów

ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia ( Dz.U.2015.594 tekst jednolity z późn. zm. ),

( Dz.U.2015.1256 z dnia 2015.08.28 z późn. zm. ). 



.......................................................
(podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 2 – PAKIET NR 5 – DRÓB I PODROBY

Opis przedmiotu zamówienia Ilość Cena jednostkowa brutto w zł Wartość brutto w zł

1 Porcje rosołowe,świeże Kg 500

2 Udo drobiowe, świeże,około 300g Kg 900

3 Filet z kurczaka, świeży Kg 800

4 Wątróbka drobiowa Kg 100

5 Skrzydełka, świeże Kg 240

6 Filet z indyka Kg 200

Razem:

Uwaga:

* w przypadku zaoferowania produktów równoważnych należy zaznaczyć to w ofercie podając nazwę handlową oraz 
  producenta produktu równoważnego

Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z wymogami 

w szczególności spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015 r. 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 

Kod CPV 15100000-9

Lp.
Jednostka 

miary

przy dostawie obecny Handlowy Dokument Identyfikacyjny (HDI)

ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia ( Dz.U.2015.594 tekst jednolity z późn. zm. ),

( Dz.U.2015.1256 z dnia 2015.08.28 z późn. zm. ). 



.......................................................
(podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 2 – PAKIET NR 6 – ARTYKUŁY SPOŻYWCZE

Opis przedmiotu zamówienia Ilość Cena jednostkowa brutto w zł Wartość brutto w zł

1 Miód naturalny pszczeli op. 25g szt 18000

2 Cukier, op. 1kg Kg 100

3 Herbata liściasta indyjska, op. 100g Szt 600

4 Szt 20

5 Szt 800

6 Kasza jęczmienna, op. 1kg Kg 160

7 Kakao naturalne, I kasa, op. 100g Szt 150

8 Kg 80

9 Makaron razowy spaghetti kg 100

10 Oliwa z oliwek, op. 0,5l Szt 80

11 Mąka ziemniaczana, op. 1 kg Kg 40

12 Mąka pszenna wrocławska typ 500 Kg 250

Kod CPV 15600000-4 15800000-6

Lp.
Jednostka 

miary

Herbata eks. Typu ,,Lipton " * op. 100g

Dżem naturalny, typu ,,Łowicz",*  bez 
dodatku cukrów i substancji słodzących 

Sól o obniżonej zawartości sodu (sodowo-
potasowa)



.......................................................
(podpis Wykonawcy)

13 Musztarda typu sarepska, op. 200g Szt 200

14 Kg 400

15 Kg 90

16 Makaron nitka do rosołu, I klasa, op. 250g Kg 125

17 Majeranek, op. 100g Szt 90

18 Makaron razowy- gruby kg 100

19 Szt 150

20 Groszek konserwowy opakowanie 400g Szt 240

21 Szt 1000

22 Ocet, op.0,5 l Szt 50

23 Szt 1000

24 Chrzan, op. 250g Szt 50

Makaron gruby, kolanko, wstążka, świderki    
          I klasa, op. 1kg

Makaron spaghetti, I klasa, opakowanie 
0,5kg,

Majonez typu Winiary *, I klasa, op. 400g, 
bez konserwantów, niskotłuszczowy *

Olej roślinny rafinowany o zawartości 
kwasów jednonienasyconych powyżej 50% i 
zawartości kwasów wielonienasyconych 
poniżej 40%, op. 1l

Płatki kukurydziane, op. 250g mix smaków 
zawierające nie więcej niż 15 g cukrów w 
100 g produktu gotowego do  spożycia



.......................................................
(podpis Wykonawcy)

25 Kg 500

26 Sól morska, opakowanie 1kg Kg 50

27 Butelka 1000

28 Pasztet drobiowy typu Drop, op. 160g * Szt 1980

29 Pieprz naturalny, mielony, opakowanie 15g Szt 450

30 Liść laurowy, op. 10g Szt 100

31 Ziele angielskie, op.10g Szt 150

32 Kukurydza konserwowa, op. 400g Szt 150

33 Ketchup typu Kotlin*, I klasa, op.1l Szt 200

34 Szt 200

35 Rozmaryn Szt 200

36 Zioła – oregano 10 g Szt 120

37 Zioła – tymianek 10 g Szt 120

Ryż długoziarnisty, paraboliczny, brązowy,I 
klasa, op. 1kg

Soki warzywne                                                
       - w porcjach nieprzekraczających 350 
ml,
– bez dodatku cukrów i substancji 
słodzących 
– o niskiej zawartości sodu/soli, tj. 
zawierające nie więcej niż 0,12 g sodu  *

Koncentrat pomidorowy typu Kotlin*, I klasa, 
op. 1 litr 



.......................................................
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38 Zioła – bazylia 10 g Szt 120

39 Zioła – pieprz ziarnisty 20 g Szt 120

40 Papryka sypka ostra 15 g szt 100

41 Papryka sypka słodka 15g szt 100

42 Makaron ryżowy 250 g kg 50

43 Ogórek konserwowy 0,9l słoik 200

44 Kapusta czerwona słoik 150

45 Papryka konserwowa 0,9l słoik 100

46 Czosnek sypki 20g szt 100

47 Ryż biały, paraboliczny, długoziarnisty kg 100

48 pacz. 100

49 Kasza gryczana kg 30

50 Sezam op.200g szt 50

51 butelka 1000

Płatki musli op. 350g o zawartości cukru do 
10 g na 100g produktu

Sok pomidorowy                                              
       - w porcjach nieprzekraczających 200 
ml,
– bez dodatku cukrów i substancji 
słodzących 
– o niskiej zawartości sodu/soli, tj. 
zawierające nie więcej niż 0,12 g sodu  *



.......................................................
(podpis Wykonawcy)

52 szt. 200

Razem:

Uwaga:

zioła lub przyprawy (świeże lub suszone)-  bez dodatku soli

w przypadku warzyw suszonych: bez dodatku cukrów i substancji słodzących

w przypadku owoców suszonych: bez dodatku cukrów i substancji słodzących

* w przypadku zaoferowania produktów równoważnych należy zaznaczyć to w ofercie podając nazwę handlową oraz 
  producenta produktu równoważnego

Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z wymogami 

w szczególności spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015 r. 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 

Powidła śliwkowe 250g bez dodatku cukrów 
i substancji słodzących 

produkty zbożowe - o niskiej zawartości sodu/soli, tj. zawierające nie więcej niż 0,12 g sodu oraz zawierające nie więcej niż 10 g        
 tłuszczu w 100 g produktu gotowego do spożycia.

pozostałe produktu nie mogą zawierać więcej niż 10 g cukrów w 100g/ml produktu gotowego oraz nie mogą zawierać więcej niż 10 
g. tłuszczu w 100 g/ml produktu gotowego do spożycia.

W przypadku poz. 27 i 51 bez dodatku cukrów i substancji słodzących, o niskiej zawartości sodu/soli zawierającej nie więcej niż 
0,12 g na 100 g. lub na 100 ml środka spożywczego lub o obniżonej zawartości sodu/soli. Obniżenie zawartości sodu lub wartości 
równoważnej dla soli wynosi co najmniej 25% w porównaniu z podobnym produktem.

ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia ( Dz.U.2015.594 tekst jednolity z późn. zm. ),

( Dz.U.2015.1256 z dnia 2015.08.28 z późn. zm. ). 



.......................................................
(podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 2 – PAKIET NR 7 – RYBY

Opis przedmiotu zamówienia Ilość Cena jednostkowa brutto w zł Wartość brutto w zł

1 Ryba wędzona „Makrela” Kg 150

2 Ryby – filety „Morszczuk” bez skóry Kg 150

3 Ryby – filety „Mintaj” bez skóry Kg 180

4 Ryby – filety „Miruna” bez skóry Kg 180

5 Szt 5

6 Filet z dorsza bez skóry norweski lub bałtyckiKg 100

Razem:

Uwaga:

Filety z ryb nie mogą posiadać glazury lodu
* w przypadku zaoferowania produktów równoważnych należy zaznaczyć to w ofercie podając nazwę handlową oraz 
  producenta produktu równoważnego

Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z wymogami 

w szczególności spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015 r. 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 

Kod CPV 15220000-6

Lp.
Jednostka 

miary

Śledź marynowany – płaty 
opakowanie              4 kg.

przy dostawie obecny Handlowy Dokument Identyfikacyjny (HDI)

ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia ( Dz.U.2015.594 tekst jednolity z późn. zm. ),

( Dz.U.2015.1256 z dnia 2015.08.28 z późn. zm. ). 



.......................................................
(podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 2 – PAKIET NR 8– PRZETWORY MĄCZNE

Opis przedmiotu zamówienia Ilość Cena jednostkowa brutto w zł Wartość brutto w zł

1 Kluski pyzy, świeże Szt 4000

2 Kluski aksamitki, świeże, op. 500g kg 250

3 Kluski kopytka, świeże, op.500g kg 350

4 Pierogi z serem, świeże, op.400g kg 300

5 Pierogi z mięsem świeże kg 80

6 Pierogi z kapustą i pieczarkami kg 70

7 Pierogi ruskie kg 100

8 Pierogi z owocami 400g kg 80

Razem:

Uwaga:
 produkty nie mogą zawierać 
więcej niż 10 g cukrów w 100 g/ml produktu gotowego do spożycia 
więcej niż 10 g tłuszczu w 100 g/ml produktu gotowego do spożycia. 
oraz muszą być o niskiej zawartości sodu/soli, tj. zawierające nie więcej niż 0,12 g sodu
* w przypadku zaoferowania produktów równoważnych należy zaznaczyć to w ofercie podając nazwę handlową oraz 
  producenta produktu równoważnego

Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z wymogami 

w szczególności spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015 r. 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 

Kod CPV 15880000-0

Lp.
Jednostka 

miary

ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia ( Dz.U.2015.594 tekst jednolity z późn. zm. ),

( Dz.U.2015.1256 z dnia 2015.08.28 z późn. zm. ). 



.......................................................
(podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 2 – PAKIET NR 9– JAJA

Opis przedmiotu zamówienia Ilość Cena jednostkowa brutto w zł Wartość brutto w zł

1 Jajka duże od 63 g do 73 g, I klasa Szt 10000

Razem:

Uwaga:

lub podany będzie termin przydatności do spożycia.
Jaja oznakowane numerem weterynaryjnym
* w przypadku zaoferowania produktów równoważnych należy zaznaczyć to w ofercie podając nazwę handlową oraz 
  producenta produktu równoważnego

Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z wymogami 

w szczególności spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015 r. 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 

Kod CPV 03142500-3

Lp.
Jednostk
a miary

przy dostawie obecny Handlowy Dokument Identyfikacyjny (HDI), w którym obecna będzie data zniesienia jaj 

ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia ( Dz.U.2015.594 tekst jednolity z późn. zm. ),

( Dz.U.2015.1256 z dnia 2015.08.28 z późn. zm. ). 



.......................................................
(podpis Wykonawcy)

Ilość Cena jednostkowa brutto w zł Wartość brutto w zł

1 opak. 400

2 opak. 80

3 opak. 15

4 Szpinak mrożony kg 49

5 opak. 15

6 opak. 40

7 opak. 10

8 Kalafior mrożony op2,5 kg opak. 12

9 opak. 20

10 kg 8

Razem:

Uwaga:
dotyczy wszystkich produktów-  bez dodatku cukrów i substancji słodzących oraz o niskiej zawartości sodu/soli, tj. zawierające 

* w przypadku zaoferowania produktów równoważnych należy zaznaczyć to w ofercie podając nazwę handlową oraz 
  producenta produktu równoważnego

Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z wymogami 

w szczególności spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015 r. 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 

Załącznik nr 2 – PAKIET NR 10 – Mrożonki warzywno – owocowe
Kod CPV 15331170-09

Lp.
Opis przedmiotu 

zamówienia
Jednostka 

miary

Frytki karbowane 
podsmażane op. 2,5kg

Mrożonki warzywne 6-
skład. op.2,5 kg

Wiśnie mrożone 
luz,op.2,5kg

Fasolka szparagowa 
op.2,5 kg

Marchew kostka ,op.2,5 
kg

Warzywa na patelnie  bez 
ziemniaków op.2,5 kg

Tortilla mrożona o 
średnicy nie mniejszej niż 
25 cm ,18 szt. w 
opakowaniu

Mieszanka chińska typu 
Azja, Hortex * op.2,5 kg

nie więcej niż 0,12 g sodu, w przypadku poz. 1 - do podsmażania używany jest olej roślinny rafinowany o zawartości kwasów 
jednonienasyconych powyżej 50%i zawartości kwasów wielonienasyconych poniżej 40 %.

ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia ( Dz.U.2015.594 tekst jednolity z późn. zm. ),

( Dz.U.2015.1256 z dnia 2015.08.28 z późn. zm. ). 


