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SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ CENOWY            Zadanie nr 2

Nabiał
Uwagi dotyczace wypełnienia.

1. Szacunkowy wykaz zużycia od 01.09.2015 do 30.09.2016    01.09.2015 do30.06.2016

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 masło zambrowskie o zawartości tłuszczu 67% kg 147
2 mleko 0,9 900mi o zawartości 2 % l 552
3 jogurt naturalny w opakowaniu 500g szt. 9
4 serek ze szczypiorkiem opakowanie 200g szt 16
5 jogurt gratka pitna opakowanie 179g szt 62
6 Smietana 18% opakowanie 400g szt 201
7 Smietana 24% - opakowanie 400g szt 11
8 smietana mała 18% opakowanie 250g szt 2
9 smietana mała 24%   opakowanie 250g szt 7

10 serek wiejski opakowanie 200g szt 16
11 serek kanapkowy Hoch opakowanie 135g szt 31
12 smietana puratos opaakowanie 900g l 11
13 ser żółty opakowanie 150g szt 134

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 serek danio opakowanie 160g szt 459
15 serek monte opakowanie 50g szt 333
16 ser  biały kostka na kilogramy kg 27
17 masło roslinne opakowanie 250g szt 12
18 jogurt gratka opakowanie 115g szt 174
19 serek śmietankowy  opakowanie 130g szt 44
20 jogurt jogobella opakowanie 150g szt. 20
21 śmietana spray opakowanie 250g szt 10
22 gratka do picia opakowanie 170g szt 150
23 deser mlecz- czekol. opakowanie 170g szt 60
24 jogurt fantazja opakowanie 170g szt 110
25 serek homonizowany opakowanie150g szt 55
25 twarożek ze szczypior. opakowanie200g szt 15
24

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.



Arkusz4

Strona 4


	Arkusz4

