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Lp. Nazwa artykułu Wymogi zamawiajacego

Jednostka 

przeliczeniowa Ilość

Cena brutto za 

jednostkę Wartość brutto

1 2 3 4 5 6 7

1 Ananas plastry w syropie  (puszka), w opakowaniu nie większym niż 600 g kg 79,10

2 Barszcz biały (butelka), w opakowaniu nie większym niż 500 ml L 15,00

3 Barszcz biały Winiary (torebka), w opakowaniu nie większym niż 75 g kg 2,60

4 Barszcz czerwony Winiary (torebka), w opakowaniu nie większym niż 75 g kg 1,95

5

Baton czekol. z nadzieniem mlecznym* 

Milkyway w opakowaniu nie większym niż 30 g kg 6,45

6 Baton w polewie czekoladowej* Lion w opakowaniu nie większym niż 60 g kg 13,44

7 Biszkopty na kilogramy kg 16,00

8 Brzoskwinia –połówki w syropie (puszka), w opakowaniu nie większym niż 900 g kg 126,28

9 Budyń Delecta bez cukru, w opakowaniu nie większym niż 70 g kg 12,35

10 Chrupki kukurydziane w opakowaniu nie większym niż 300 g kg 20,00

11 Chrupki kukurydziane smakowe smakowe, w opakowaniu nie większym niż 300 g kg 25,00

12 Chrzan tarty Motyl w opakowaniu nie większym niż 290g kg 2,32

13 Ciastka maślane kruche na kilogramy kg 30,00

14 Ciastka typu delicje* na kilogramy kg 20,00

15 Ciastka typu delicje* Wedel w opakowaniu nie większym niż 150 g kg 14,60

16 Ciastka typu markizy na kilogramy kg 30,00

17 Ciastka ZOO na kilogramy kg 30,00

18 Cukier kryształ biały, w opakowaniu nie większym niż 1 kg
kg

400,00

19 Cukier puder w opakowaniu nie większym niż 0,5 kg kg 12,50

1. Szacunkowy wykaz zużycia od 01.09.2015 r. do 30.06.2016 r. zamieszczono w kolumnie 5. 

2. Wypełnić kolumnę 6, a następnie przemnożyć ilość (z kolumny 5) przez cenę (z kolumny 6), wyliczoną wartość brutto wpisać do kolumny 7. Zsumowane wartości kolumny 7 stanowią wartość 

zamówienia. 

Zamawiający informuje, że cenę brutto za jednostkę (kolumna 6) należy wyliczyć w oparciu o jednostkę 1 kg, 1 L lub 1 sztuki 

(kolumna 4).

Przedszkole Nr 4 w Opocznie

Sprawa Nr 01/2015

                                                                                             Zadanie nr 1

ARTYKUŁY SPOŻYWCZE SUCHE, PRZYPRAWOWE, PRZETWORY OWOCOWO - WARZYWNE I KONSERWY
Uwagi dotyczące wypełniania 

Nie wyliczamy ceny jednostkowej w oparciu o gramaturę (kolumna 3)!

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ CENOWY               



20 Cukier waniliowy Delecta w opakowaniu nie większym niż 50 g kg 1,92

21 Cukierki czekoladowe z nadzieniem * truskawkowe, na kilogramy kg 10,00

22 Cukierki czekoladowe z nadzieniem * orzechowe, na kg kg 10,00

23 Cynamon w opakowaniu nie większym niż 30 g kg 0,20

24 Czekolada mleczna Wedel w opakowaniu nie większym niż 100 g kg 20,00

25 Draże orzechowe/ kokosowe w opakowaniu nie większym niż 70 g kg 7,00

26 Drożdże (świeże), w opakowaniu nie większym niż 100 g kg 1,00

27 Dżem owocowy Łowicz 

w opakowaniu nie większym niż 280 g, 

niskosłodzony o zawartości owoców nie mniej niż 

40% kg 33,60

28 Fasola biała Jaś średnia, w opakowaniu nie większym niż 500 g kg 30,00

29 Galaretka owocowa Delecta w opakowaniu nie większym niż 80 g kg 15,00

30 Gofry w opakowaniu od 200 g do 250 g kg 17,50

31 Groch łupany  w opakowaniu nie większym niż 500 g kg 25,00

32 Groszek konserwowy Kwidzyn w opakowaniu nie większym niż 400 g kg 16,00

33 Groszek ptysiowy na kilogramy kg 30,00

34 Herbata  owocowa Saga ekspresowa, w opakowaniu nie większym niż 150 g kg 3,70

35 Herbata czarna Saga ekspresowa, w opakowaniu nie większym niż 150 g kg 5,60

36 Herbatniki w polewie czekoladowej w opakowaniu nie większym niż 80 g kg 8,40

37 Jabłka prażone w słoiku w opakowaniu nie większym niż 900 g kg 12,60

38 Jaja kurze klasa A, średnie, na szt. szt. 4 500,00

39

Jajko czekoladowe z niespodzianką* 

Kinder o wadze nie większej niż 35 g szt. 100,00

40 Kakao  rozpuszczalne Puchatek w opakowaniu nie większym niż 350 g kg 15,00

41 Kasza gryczana palona, w opakowaniu nie większym niż 1 kg kg 35,00

42 Kasza jaglana w opakowaniu nie większym niż 1 kg kg 15,00

43 Kasza jęczmienna średnia, w opakowaniu nie większym niż 1 kg kg 50,00

44 Kasza manna w opakowaniu nie większym niż 1 kg kg 40,00

45 Kawa zbożowa rozpuszczalna Inka (puszka) w opakowaniu nie większym niż 200 g kg 2,00

46 Ketchup łagodny Kotlin
wyciskany, bez konserwantów, w opakowaniu nie 

większym niż 500 g kg 45,00

47 Kisiel Delecta bez cukru, w opakowaniu nie większym niż 70 g kg 17,40

48 Koncentrat pomidorowy 30% Hektor w opakowaniu nie większym niż 200 g kg 25,65

49 Kostki rosołowe drobiowe Winiary w opakowaniu nie większym niż 100 g kg 1,80



50 Krem orzechowy Nutella 
do smarowania, w opakowaniu nie większym niż 

350 g 
kg

18,00

51 Kukurydza konserwowa Kwidzyn w opakowaniu nie większym niż 400 g kg 4,00

52 Kwasek cytrynowy w opakowaniu nie większym niż 30 g kg 0,50

53 Liść laurowy w opakowaniu nie większym niż 15 g kg 0,40

54 Majeranek w opakowaniu nie większym niż 25 g kg 0,70

55 Majonez Kielecki w opakowaniu nie większym niż 310 ml L 15,50

56 Makaron gwiazdki  

w opakowaniu nie większym niż 250 g, o zawartości 

pszenicy durum kg 5,00

57 Makaron kokardki Lubella
w opakowaniu nie większym niż 500 g, o zawartości 

pszenicy durum kg 25,00

58 Makaron literki 
w opakowaniu nie większym niż 250 g, o zawartości 

pszenicy durum kg 10,00

59 Makaron muszelki  Lubella
w opakowaniu nie większym niż 500 g, o zawartości 

pszenicy durum kg 20,00

60 Makaron nitki czterojajeczny Czaniec w opakowaniu nie większym niż 500 g kg 50,00

61 Makaron spaghetti Lubella
w opakowaniu nie większym niż 500 g, o zawartości 

pszenicy durum kg 30,00

62 Makaron świderki  Lubella
w opakowaniu nie większym niż 500 g, o zawartości 

pszenicy durum kg 60,00

63 Makaron zacierki w opakowaniu nie większym niż 250 g kg 20,00

64 Makrela w pomidorach (puszka) w opakowaniu nie większym niż 350 g kg 20,40

65 Mąka pszenna Królowa Kuchni typu 450 g, w opakowaniu nie większym niż 1kg kg 260,00

66 Mąka ziemniaczana w opakowaniu nie większym niż 1 kg kg 40,00

67 Miód  wielokwiatowy  naturalny, w opakowaniu nie większym niż 400g kg 9,25

68 Musztarda stołowa  wyciskana, w opakowaniu nie większym niż 330g kg 2,45

69 Napój owocowy  Kubuś Play

butelka, z dozownikiem, niegazowany, bez 

konserwantów, w opakowaniu nie większym niż 500 

ml L 50,00

70 Ogórki konserwowe słoik, pojemność 900 ml szt. 60,00

71 Olej spożywczy rzepakowy Kujawski
z pierwszego tłoczenia, w opakowaniu nie większym 

niż 1000 ml L 200,00

72 Paluszki z makiem Beskidzkie w opakowaniu nie większym niż 300 g kg 13,50

73 Paluszki z sezamem Beskidzkie w opakowaniu nie większym niż 300 g kg 13,50

74 Papryka konserwowa w opakowaniu (słoiku) 900 ml szt. 9,00

75 Pasztet firmowy
w foremce, w opakowaniu nie większym niż 200g, 

łatwo otwieralnym kg 13,50

76 Pieprz naturalny 
czarny, mielony, w opakowaniu nie większym niż 25 

g kg 1,00

77 Pierniki w polewie czekoladowej na kilogramy kg 20,00



78 Płatki  kukurydziane Corn Flakes w opakowaniu nie większym niż 250 g kg 15,00

79 Płatki cynamonowe CiniMinis w opakowaniu nie większym niż 250 g kg 10,00

80

Płatki czekoladowe kuleczki 

Nesquik/Chocapic w opakowaniu nie większym niż 250 g kg 10,00

81 Płatki miodowe Cheerios w opakowaniu nie większym niż 250 g kg 15,00

82 Płatki zbożowe Cooka Crips
W formie ciasteczek o smaku czekoladowym z 

witaminami w opakowaniu nie większym niż 500g kg 10,00

83 Płatki owsiane Górskie w opakowaniu nie większym niż 500 g kg 10,00

84 Proszek do pieczenia Delecta w opakowaniu nie większym niż 40 g kg 1,20

85 Przyprawa Bazylia 
przyprawa suszona (torebka)w opakowaniu nie 

większym niż 25 g kg 0,20

86 Przyprawa do karkówki w opakowaniu nie większym niż 100 g kg 0,40

87 Przyprawa do kurczaka w opakowaniu nie większym niż 100 g kg 0,90

88 Przyprawa do zup  w płynie Maggi w opakowaniu nie większym niż 1 L L 20,00

89 Przyprawa Imbir
przyprawa suszona (torebka)w opakowaniu nie 

większym niż 20 g kg 0,20

90 Przyprawa Oregano
przyprawa suszona (torebka)w opakowaniu nie 

większym niż 10 g kg 0,20

91 Przyprawa Tymianek
przyprawa suszona (torebka)w opakowaniu nie 

większym niż 15 g kg 0,20

92

Przyprawa wieloskładnikowa warzywna 

Vegeta sypka, w opakowaniu nie większym niż 200 g kg 4,00

93 Rodzynki w opakowaniu nie większym niż 100 g kg 0,60

94

Rogal z nadzieniem czekoladowym 

Kriss paczkowany, o wadze nie mniej niż 70 g kg 7,00

95 Rurki waflowe pusta, słodka, na kilogramy kg 20,00

96 Ryż 
biały w saszetkach, w opakowaniu nie większym niż 

400 g kg 10,00

97 Ryż biały długoziarnisty w opakowaniu nie większym niż 1 kg kg 80,00

98 Sałatka szwedzka Słoik, o pojemności  900 ml szt. 50,00

99 Sałatka wielowarzywna Słoik o pojemności 900 ml szt. 40,00

100 Sałatka z buraków Słoik o pojemności 500 ml szt. 36,00

101 Sernik na zimno Delecta w opakowaniu 210g szt. 42,00

102 Soczek owocowy ze słomką
kartonik ze słomką, w opakowaniu nie większym niż 

200 ml L 40,00

103 Sok marchewkowo owocowy Kubuś
bez konserwantów, w opakowaniu nie większym niż 

900 ml L 180,00

104 Sos do spaghetti Łowicz w słoiku, w opakowaniu nie większym niż 400 g kg 15,00

105 Sos pieczeniowy ciemny torebka, w opakowaniu nie większym niż 45 g kg 0,90



106

Sos sałatkowy koperkowo-ziołowy 

Knorr torebka, w opakowaniu nie większym niż 10 g kg 0,90

107 Sos słodko-kwaśny  Łowicz w słoiku, w opakowaniu nie większym niż 400 g kg 15,00

108 Sól 
jodowana, biała, spożywcza, w opakowaniu nie 

większym niż 1 kg kg 100,00

109 Sok/Syrop owocowy Paola butelka, w opakowaniu nie większym niż 450 ml L 52,80

110 Szczaw konserwowy słoik, w opakowaniu nie większym niż 320 g kg 9,60

111 Śmietana w proszku Śnieżka
torebka, do deserów, w opakowaniu nie większym 

niż 100 g kg 3,00

112

Wafelek w polewie czekoladowej 

Grzesiek w opakowaniu od 50g do 60 g kg 3,50

113 Wafelki różne smaki, na kilogramy kg 40,00

114 Wafelki w polewie czekoladowej na kilogramy kg 20,00

115 Wafle ryżowe Sonko w opakowaniu nie większym niż 150g szt. 40,00

116 Woda mineralna niegazowana Żywiec mineralna ,w opakowaniu nie większym niż 2 l L 150,00

117 Woda  mineralna smakowa Żywiec
niegaz., mineralna, w opakowaniu nie większym niż 

2 l L 150,00

118 Ziele angielskie w opakowaniu nie większym niż 25 g kg 0,42

119 Zupa borowikowa w torebce, w opakowaniu nie większym niż 75g kg 2,00

120 Żelki owocowe w opakowaniu nie większym niż 200 g kg 20,00

* wyroby z czekolady pełnomlecznej

WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA BRUTTO


