
Lp. Nazwa artykułu Wymogi zamawiajacego

Jednostka 

przeliczeniowa Ilość

Cena brutto za 

jednostkę Wartość brutto

1 2 3 4 5 6 7

1 Deser mleczno-czekoladowy "Monte" w opakowaniu nie wiekszym niż 60g kg 45,00

2 Deser "Bacoma"

różne smaki, w opakowaniu nie 

wiekszym niż 180g kg 14,00

3 Jogurt owocowy "Jogobella" lub"Danona"

o konsystencji gładkiej, aksamitny, w 

opakowaniu nie wiekszym niż 125g kg 62,00

4 Jogurt pitny  "Danonki"

różne smaki, w opakowaniu nie 

większym niż 150g kg 22,00

5 Margaryna do smarowania pieczywa "Rama"

do smarowania pieczywa bez 

zawartości masła, w opakowaniu nie 

większym niż 450g kg 4,00

6 Masło eksta "Ostrołęckie"

o zawartości tłuszczu nie mniej niż 

67%, w opakowaniu nie wiekszym niż 

250g kg 256,00

7
Mleko o zawartości 2%, w opakowaniu nie 

wiekszym niż 1l
L

300,00

8 Ser topiony śmietankowy "Hochland"

różne smaki, w opakowaniu nie 

wiekszym niż 100g kg 11,50

9 Ser żółty gouda pełnotłusty na kilogramy kg 39,00

Spr. 01/2015

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

Uwagi dotyczące wypełniania 

1. Szacunkowy wykaz od 01.09.2015 r. do 31.08.2016 r. z wyłączeniem miesiąca lipca 2016 r.

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 lub 1 L (kolumna 4).

NABIAŁ                                                             Zadanie nr 2

Przedszkole Nr 6 z Grupą Żłobkową 

"Zielona Dolinka"      w Opocznie



10 Serek homogonizowany różne smaki "Danona" 
różne smaki, w opakowaniu nie 

wiekszym niż 160g kg 120,00

11 Śmietana 24% w opakowaniu nie wiekszym niż 400g kg 138,00

12 Śmietana 36% "Łowicka" w opakowaniu nie wiekszym niż 500ml L 5,00

13 Twarożek owocowy "Danonek"

różne smaki, w opakowaniu nie 

wiekszym niż 50g kg 60,00

14 Twaróg biały pełnotłusty 

kostka, w opakowaniu nie wiekszym 

niż 250g kg 110,00

15 Serek almette, różne smaki w opakowaniu nie większym niż 250g kg 3,00

WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA BRUTTO



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

1. Szacunkowy wykaz od 01.09.2015 r. do 31.08.2016 r. z wyłączeniem miesiąca lipca 2016 r.


