
Sprawa Nr 01/2015  

SZCZEGÓŁOWY  FORMULARZ CENOWY               Zadanie nr 5  
   

MROŻONKI I RYBY 

  
 Uwagi dotyczące wypełniania   
1. Szacunkowy wykaz zużycia od 01.09.2015 r. do 24.06.2016 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 8. Zsumowane wartości kolumny 8 stanowią wartość zamówienia.   

Zamawiający informuje, że cenę brutto za jednostkę (kolumna 6) należy wyliczyć w oparciu o jednostkę 1 kg lub 1 Litra (kolumna 4). Nie 

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

  

Lp  Nazwa artykułu   Wymogi zamawiającego  

Jednostka 

przeliczeniowa  
Ilość  

Cena 

brutto             

za 

jednostkę 

Wartość netto  

 

Wartość brutto 

1  2  3  4  5  6 7   

1.  Brokuły   
Mrożone - w opakowaniu nie 

większym niż  500g  kg  175     
 

2.  Placki ziemniaczane 
Mrożone - w opakowaniu nie 

większym niż  3000g  kg  80     
 

3.  Fasolka szparagowa   Mrożona - w opakowaniu nie 

większym niż 2500g  
kg  234      

4.  Filet z miruny   Filet bez glazury i skóry mrożony - na 

kilogramy  
kg  114      

5. Filet z morszczuka Filet bez glazury i skóry mrożony - na 

kilogramy  
kg 156    

6. Pyzy z mięsem Mrożone -  w opakowaniu nie 

większym niż 2500g 
kg 460    

7. Kluski śląskie Mrożone -  w opakowaniu nie 

większym niż 1000g 
kg 135    

8. Pierogi z truskawką Mrożone -  w opakowaniu nie 

większym niż 1000g 
kg 95    

9. Pierogi z kapustą i grzybami Mrożone -  w opakowaniu nie 

większym niż 1000g 
kg 90    



10. Pierogi z serem Mrożone -  w opakowaniu nie 

większym niż 1000g 
kg 170    

11. Kopytka Mrożone -  w opakowaniu nie 

większym niż 1000g 
kg 270    

12.  Kalafior   Mrożone - w opakowaniu nie 

większym niż 500g  
kg  170      

13.  Frytki Mrożone - w opakowaniu nie 

większym niż 500g  
kg 90      

14.  Śliwka bez pestki   Mrożona – w opakowaniu nie 

większym niż 2500g  
kg  38      

15.  Wiśnia bez pestki 
Mrożona - w opakowaniu nie 

większym niż  2500g  kg  80     
 

16.  Marchewka mini   
Mrożona - w opakowaniu nie 

większym niż 2500g  kg  24     
 

17.  Marchewka z groszkiem   
Mrożona - w opakowaniu nie 

większym niż  500g  kg  128     
 

18.  Mieszanka jarzynowa  
Wieloskładnikowa mrożona w 

opakowaniu nie większym niż  2500g  kg  228     
 

19.  Mieszanka kompotowa   Mrożona w opakowaniu nie większym 

niż  2500g  
kg  80      

20.  Truskawki   
Mrożona - w opakowaniu nie 

większym niż 2500g  kg  50     
 

21.  Marchew kostka   Mrożona w opakowaniu nie większym 

niż 500 g  
kg  188      

   
WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA    

 

  


