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SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ CENOWY            Zadanie nr 1

Artykuły spożywcze suche, przyprawowe, przetwory owocowo-warzywne i konserwy
Uwagi dotyczace wypełnienia.

1. Szacunkowy wykaz zużycia od 01.09.2014 do 30.09.2015acunkowy wykaz zużycia od 01.09.2015  do 30.06.2016

Zamawiający informuje, że cenę brutto za jednostkę { kolumna 6 } należy wyliczyć w oparciu o jednostkę 1 kg, 1 L lub sztuki { kolumna4}
Nie wyliczamy ceny jednostkowej w oparciu o gramaturę { kolumna 3}

Uwaga? Wymóg zamawiającego – dostawy codziennie[ małe ilości ] w zależności od potrzeb ze względu na brak możliwości magazynowania

LP Nazwa artykułu Wymogi zamawiającego
Jednostka 

 Ilośc
Cena brutto  Wartość brutto

przeliczeniowa za jednostkę
1 2 3 4 5 6 7

1 cukier  na kilogramy kg 270
2 koncentrat pomidorowy opakowanie 200g szt. 73
3 galaretka delekta  opakowanie 25g szt. 302
4 kakao puchatek opakowanie 300g szt. 5
5 kasza manna na kilogramy kg 6
6 mąka ziemniaczana1kg  na kilkgramy kg 17
7 kasza jęczmienna saszetki opakowanie 500g kg 30
8 mąka pasja na kilogramy kg 248
9 ryż  na kilogramy kg 26

10  ryż saszetki opakowanie 500g kg 9
11 grześki 60g opakowanie 60g szt. 266
12 wafle na kilgramy  na kilogramy kg 3,5
13 ciastka na kilogramy  na kilogramy kg 8

2.Wypełnic kolumnę 6, a następnie przemnożyćilośc{ z kolumny5} przez cenę { z kolumny6}, wyliczoną wartośc brutto wpisać do kolumny 7. Zsumowanie wartości kolumny 7 stanowią wartość zamówienia.
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14 czekolada kinder  opokowanie 100g szt. 57
15 kebab gyros opakowanie30g kg 57
16 wegeta opakowanie  200g szt. 59
17 kostka knorr opakowanie 120g szt. 67
18 czosnek  na sztuki szt. 5
19 drożdze opakowanie 100g szt. 20
20 majonez kielecki Opakowanie 0,75 szt. 17
21 barszcz biały – winiary opakowanie 60g szt. 74
22 mąka ziemniaczana 1 kg. na kilogramy kg 1
23 sos do spagetti opakowanie 45g szt. 3
24 przyprawa w płynie 1 l opakowanie 1l szt. 20
25 makaron ryżowy opakowanie 250g szt. 7
26 liscie laurowe opakowanie 10g szt. 7
27 ziele angielskie opakowanie 20g szt. 7
28 musztarda delikatesowa opakowanie 190g szt. 2
29 pieprz prawdziwy opakowanie 20g szt. 16
30 keczup kotlin opakowanie 450g szt. 31
31 kwasek cytrynowy opakowanie 50g szt. 3
32 cukier wanieliowy opakowanie 30g szt. 24
33 proszek do pieczenia opakowanie 30g szt. 58
34 Sól 1 kg  na kilogramy kg 32
35 Delikat – pezyprawa opakowanie 75g szt. 24
36 sok malinowy opakowanie450g szt. 10
37 płatki otmóchów opakowanie 250g szt. 10
38 olej kujawski  1 l  opakowanie 1l w 136
39 jajka średnie na sztuki szt. 2620
40 herbata tylos 100 torebek opakowanie 100g szt. 23
41 herbata owoc granulki 300g opakowanie 300g szt. 64
42 makaron Aster 1 kg opakowanie 1kg kg 38
43 makaron zacierki opakowanie 250g kg 28
44 makaron czaniec opakowanie 500g kg 38
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45 polewa czekoladowa opakowanie 100g szt. 3
46 kisiel Delekta opakowanie 58g szt. 212
47 marmolada owocowa opakowanie 600g szt. 10
48 nutella opakowanie 350g szt. 104
49 pieprz ziołowy opakowanie 20g szt. 10
50 herbata owocowa saszetki opakowanie 300g szt. 12
51 płatki Nestle 250g opakowaniw 250g szt. 8
52 papryka konserwowa opakowanie 900g szt. 8
53 majonez kielecki opakowanie 300-320g kg 12
54 ogórki konserwowe opakowanie 900g szt. 15
55 kawa inka smakowa opakowanie 200g szt. 15
56 kasza jęczmienna 1 kg na kilogramy kg 11
57 mąka zamojska  na kilogramy kg 2
58 buraki konserwowe opakowanie 900g szt. 3
59 kakao puchatek opakowanie 80g szt. 16
60 brzoskwinia puszka opakowanie 900g szt. 33
61 groszek koserwowy opakowanie 400g szt. 8
62 przecier ogórkowy opakowanie 300g szt. 20
63 ogórki kiszone opakowanie 400g szt. 75
64 groch żółty 0,5 kg opakowanie 500g szt. 18
65 kapusta kiszona na kilogramy kg 55
67 płatki Mlekołaki opakowanie 250g szt. 66
68 herbata lipton 100 torebka opakowanie 100g szt. 15
69 pieprz prawdziwy opakowanie 20g szt. 10
70 budyń Delekta na sztuki szt. 85
71 przecier szczawiowy na sztuki szt. 1
72 soczki Tymbark opakowanie 200ml szt. 214
73 ananasy opakowanie 500-600g szt. 2
74 czekolada Wedel opakowanie 100g szt. 162
75 kasza manna na kilogramy kg 8
76 bombonierka opakowanie 150g szt. 70
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77 konserwa rybna  opakowanie 170g szt. 20
78 mikołaje czekoladowe opakowanie 200g szt. 53
79  fiks knor  opakowanie 45g szt. 16
80 chipsy opakowanie 20-30g szt. 110
81 cukierki czekoladoweWedel na kilogramy kg 20
82 ptasie mleczko opkowanie 380g szt. 66
83 pączki z marmoladą na sztuki szt. 54
84 kruche ciasteczka na kilogramy szt. 15
85 dzem truskawkowy opakowanie 260g szt. 10
86 makaron ryżowy opakowanie 250g szt. 7
87 kaszka mleczno- ryżowa opakowanie 230g szt. 20
88 goralki opakowanie50g szt. 55
89 soda opakowanie 80g szt. 10
90 cukier wanieliowy na sztuki szt. 30
91 rogal days opakowanie 60g szt. 160
92 kawa inka smakowa opakowanie 200g szt. 5
93 herbata lipton opakowanie100 torebek szt. 30
94 makaron lubella Opakowaniwe 0,5 szt. 30
95 sok kubuś opakowanie 900ml szt. 20
96 ciastka herbatniki opakowanie 350g szt. 20
97 wafle w czekoladzie na kilogramy kg 10
98 ciastka markizy na kilogramy kg 10
99 wafle suche opakowanie240g szt. 25

100 jajka z niespodzianka na sztuki szt. 110
101 sok łowicz opakowanie 450g szt. 20
102 majeranek opakowanie 15g szt. 10
103 kwasek cytrynowy opakowanie 20g szt. 10
104 przyprawa do kurczaka opakowaniwe 30g szt. 10
105 sernik na zimno na sztuki szt. 15
106 kasza gryczana Opakowanie 0,5 szt. 10
107 kakao puchatek opakowanie 300g szt. 10
108 wiorki kokosowe opakowanie 100g szt. 8
109 ciastka delicje opakowanie 147g szt. 55



Arkusz4

Strona 5

110 ciastka delicje na kilogramy kg 10
111 szt.

 

WARTOŚC ZAMÓWIENIA BRUTTO
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Zamawiający informuje, że cenę brutto za jednostkę { kolumna 6 } należy wyliczyć w oparciu o jednostkę 1 kg, 1 L lub sztuki { kolumna4}

Uwaga? Wymóg zamawiającego – dostawy codziennie[ małe ilości ] w zależności od potrzeb ze względu na brak możliwości magazynowania

Wypełnic kolumnę 6, a następnie przemnożyćilośc{ z kolumny5} przez cenę { z kolumny6}, wyliczoną wartośc brutto wpisać do kolumny 7. Zsumowanie wartości kolumny 7 stanowią wartość zamówienia.
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