
Załącznik Nr 1 do SIWZ  Zadanie I – Pieczywo CPV15810000-9

Numer sprawy: ZSP/K/II/26/1/2019

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Przewidywane potrzeby na  okres styczeń 2020 r. – czerwiec 2020r

Lp. Nazwa artykułu J.m Ilość 
przewid
ywana

Cena 
jednostko

wa netto w 
złotych 
(PLN)

Wartość 
netto (PLN)

Cena 
jednostkowa 
brutto (PLN)

Wartość 
brutto z VAT 

(PLN)
/

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Bułka pszenna ok. 80g szt 800

2 Bułka razowa ok. 80g szt 900

3 Chałka drożdżowa pleciona 
500g szt 180

4 Chleb mieszany /krojony/- 600g szt 515

5 Chleb pszenny /krojony/ - 600g szt 110

6 Chleb wieloziarnisty /krojony/ 
600g szt 515

7 Chleb razowy/krojony/ 600g szt 515

8 Drożdżówka z serem/owocami-
ok. 100 g szt 900

9 Bułka tarta kg 220

RAZEM WARTOŚĆ

Uwaga! Podana ilość towarów jest ilością szacunkową. Zamawiający zastrzega sobie 

możliwość zmian ilościowych w poszczególnych pozycjach, w tym także zamówienia 

mniejszej ilości towarów. Zmiany ilości związane są z faktyczną liczbą osób 

korzystających z dożywiania .

Zamawiane produkty mają być świeże z bieżącej produkcji, wg ważnej daty do 

spożycia, opakowania jednostkowe powinny zabezpieczać produkt przed 

zniszczeniem i zanieczyszczeniem, czyste, bez obcych zapachów. Wyroby mają być 

dostarczane środkiem transportu dostosowanym do przewozu produktów 

spożywczych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

……………………

…………….

      Pieczęć i podpis 

wykonawcy
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Załącznik Nr 1 do SIWZ  Zadanie II – Produkty mleczarskie CPV-15500000-3

Numer sprawy: ZSP/K/II/26/1/2019

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Przewidywane potrzeby na  okres styczeń 2020r. – czerwiec 2020r

L
p.

Nazwa artykułu J.m Ilość 
przewidy

wan

Cena 
jednostko
wa netto 
w złotych 

(PLN)

Wartość 
netto 

(PLN)

Cena 
jednostkowa 
brutto (PLN)

Wartość 
brutto z VAT 

(PLN)

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Mleko  spożywcze  UHT

2% tłuszczu .  opakowanie 1L szt 2250

2 Śmietana spożywcza18% 
tłuszczu l 500

3 Twaróg  półtłusty kg 160

4 Ser żółty pełnotłusty kg 100

5 Jogurty  naturalny-
350g-400gySkład: mleko, ,białka 
mleka, żywe kultury bakterii o zawartości 
cukru poniżej 10g w 100g

szt 700

6 Jogurt owocowy masa netto 
150g
Składniki(w 100g) mleko, cukier, 
owoc 2,2%, skrobia 
modyfikowana, żywe kultury 
bakterii jogurtowych i fermentacji 
mlekowej

szt 3600

7 Masło 200g82% tłuszczu szt 1500

8 Margaryna250gtłuszczubez 

konserwantów do pieczenia i 
smażenia 80% tłuszczu

szt 100

RAZEM WARTOŚĆ

Uwaga! Podana ilość towarów jest ilością szacunkową. Zamawiający zastrzega sobie 

możliwość zmian ilościowych w poszczególnych pozycjach, w tym także zamówienia 

mniejszej ilości towarów. Zmiany ilości związane są z faktyczną liczbą osób 

korzystających z dożywiania .

Zamawiane produkty mają być bez śladów uszkodzeń mechanicznych, wg ważnej 

daty do spożycia  w okresie zaplanowanej przez zamawiającego dostawy i zużycia, 

opakowania jednostkowe powinny zabezpieczać produkt przed zniszczeniem i 

zanieczyszczeniem, czyste, bez obcych zapachów. Jajka z nadrukowanym numerem 

identyfikacyjnym, niepopękane. Towar musi spełniać normy techniczne i jakościowe, 

dla produktów żywieniowych. Wyroby mają być dostarczane środkiem transportu 

dostosowanym do przewozu produktów spożywczych zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa.
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……………………………………..…….

               Pieczęć i podpis 

wykonawcy      

Załącznik Nr 1 do SIWZ  Zadanie III – Produkty zwierzęce, mięso i produkty 
mięsne. CPV15.10.00.00-9

Numer sprawy: ZSP/K/II/26/1/2019

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Przewidywane potrzeby na  okres styczeń 2020r. – czerwiec 2020r

L
p.

Nazwa artykułu J.m Ilość 
przewidy

wana/ 
J.m.

Cena 
jednostko
wa netto 
w złotych 

(PLN)

Wartość 
netto 

(PLN)
/3x4/

Cena 
jednostkowa 
brutto (PLN)

Wartość brutto 
z VAT (PLN)

/3x6/

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Schab wieprzowy b/k kg 400

2 Łopatka wieprzowa b/k- kg 630

3 Filet z indyka kg 100

4 Filet z kurczaka pojedynczy kg 1100

5 Kabanos drobiowy 82% mięsa kg 10

6 Kiełbasa podsuszana  
wieprzowa gruba82% mięsa kg 100

7 Kiełbasa wieprzowa cienka 
76% mięsa,  bez fosforanu kg 90

8 Kiełbasa wiejska cienka 82% 
mięso kg 40

9 Parówki drobiowe o 
zawartości   82 % mięsa kg 160

10 Pasztet drobiowy w 
foremkach pieczony kg 40

11 Udziec z indyka z kością kg 300

12 Nogaz kurczaka kg 1100

13 Mięso wołowe z kością 
(szponder) kg 100

14 Szynka  wieprzowa 82% 
mięsa /bez fosforanu 100g  
wędliny wyprodukowane ze 
125g mięsa)

kg 30

15 Szynka wieprzowa b/k surowa kg 880

16 Porcje rosołowe /drobiowe/ kg 400

17 Szynka drobiowa 82% mięsa 
bez fosforanu (wędlina) kg 36

18 Żeberka wędzone paski kg 60
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19 Karkówka b/k kg 200

RAZEM WARTOŚĆ
-

-

Uwaga! Podana ilość towarów jest ilością szacunkową. Zamawiający zastrzega sobie 
możliwość zmian ilościowych w poszczególnych pozycjach, w tym także zamówienia 
mniejszej ilości towarów. Zmiany ilości związane są z faktyczną liczbą osób korzystających z 
dożywiania .
Zamawiane produkty mają być świeże z bieżącej produkcji, według ważnej daty do spożycia, 
opakowania jednostkowe  powinny zabezpieczać produkt przed zniszczeniem i 
zanieczyszczeniem, czyste, bez obcych zapachów. Wyroby mają być dostarczane środkiem 
transportu dostosowanym do przewozu produktów spożywczych zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa.

……………………………………..…….

   Pieczęć i podpis wykonawcy     

Załącznik Nr 1 do SIWZ  Zadanie IV – Różne produkty spożywcze CPV-
15800000-6, Ryby przetworzone i konserwowe CPV:15200000-0

Numer sprawy: ZSP/K/II/26/1/2019

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Przewidywane potrzeby na  okres styczeń 2020r. – czerwiec 2020r

Lp. Nazwa artykułu J.
m

Ilość 
przewid

ywa

Cena 
jednost
kowa 

netto w 
złotych 
(PLN)

Wartość 
netto (PLN)

Cena 
jednostkow

a brutto 
(PLN)

Wartość brutto 
z VAT (PLN)

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Baton owsiany ok 30g szt 900

2 Bazylia suszona 20g szt 50

3 Chrupki kukurydziane 200g szt 60

4 Chrupki kukurydziane kolorowe (bez 
konserwantów i sztucznych barwników z 
pełnego ziarna kukurydzy 180g)

szt 60

5 Czosnek granulowany  20g szt 80

6 Cukier biały kryształ kg 600

7 Cukier puder kg 6

8 Cukier waniliowy- 30g szt 110

9 Cynamon  mielony 20g szt 20

10 Drożdże 100g szt 50

11 Dżem truskawkowy/wiśniowy/ 
brzoskwiniowy  bez konserwantów  280g 
niskosłodzony

szt 180

12 Galaretka owocowa 75g szt 200

13 Groszek konserwowy bez konserwantów 
– puszka 400g szt 80
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14 Herbatniki 16g szt 1100

15 Herbata czarna  ekspresowa  90szt 
torebek (okrągłe) naturalny smak 
wysokiej jakości listki herbaty

szt 30

16 Herbata owocowa(malinowa 
żurawinowa/truskawkowa/z dzikiej 
róży/ekspresowa 20 szt

szt 70

17 Herbata ziołowa miętowa/ rumiankowa 
20 szt szt 20

18 Kakao naturalne ciemne sypkie -  200g szt 40

19 Kasza manna kg 20

20 Kasza mazurka drobna kg 200

21 Kawa zbożowa rozpuszczalna, skład –
zboża 72% jęczmień, żyto, cykoria burak 
cukrowy opakowanie- 150 g karton

szt 20

22 Kasza jęczmienna pęczak kg 30

23 Kasza gryczana kg 20

24 Ketchup/łagodny/ bez dodatków 
sztucznych aromatów, glutaminianu 
sodu, bez konserwantów o zawartości 
pomidorów min 193g na 100g ketchupu 

l 40

25 Kisiel  owocowy 58g szt 300

26 Kminek (nasiona)20g szt 20

27 Koncentrat pomidorowy zawartość 
ekstraktu 28 - 30%     bez konserwantów l 160

28 Kukurydza konserwowa   400 g szt 80

29 Kwasek cytrynowy- 20 g szt 250

30 Liść laurowy 20g szt 50

31 Lubczyk 20g szt 50

32 Majeranek  10g szt 50

33 Makaron literki/ gwiazdki/ 
zacierka/sporządzony z najwyższej 
jakości mąki, po ugotowaniu nie skleja 
się, jest twardy i sprężysty, zachowuje 
naturalny zapach i kolor

kg 130

34 Makaron /łazanki, świderek, muszelka, 
pióro - pene- sporządzony z najwyższej 
jakości mąki, po ugotowaniu nie skleja 
się, jest twardy i sprężysty, zachowuje 
naturalny zapach i kolor 

kg 300

35 Makaron /nitka/  5 jajeczny sporządzony 
z najwyższej jakości mąki, po 
ugotowaniu nie skleja się, jest twardy i 
sprężysty, zachowuje naturalny zapach i 
kolor pasteryzowana masa jajowa 20% 
(odpowiada proporcji 5 jaj na 1 kg mąki

kg 50

36 Makaron spagetti (500 g) kg 160

37 Marmolada wieloowocowa l 10

38 Mąka ziemniaczana kg 40

39 Makrela filet  w oleju puszka 170g, 
masa ryby 102g

szt 350

40 Makrela filet  w pomidorachpuszka 
170g, masa ryby 102g

szt 80

41 Mąka pszenna typ 500 kg 600

42 Miód naturalny wielokwiatowy 
opakowanie słoik 0,9 l szt 30
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43 Olej jadalny uniwersalny l 610

44 Oregano suszone 20g szt 70

45 Pałeczki kukurydziane 100% kukurydzy 
350g szt 100

46 Papryka słodka mielona20g szt 200

47 Płatki kukurydziane  / masa 
kukurydziana minimum 87%/ kg 45

48 Płatki kukurydziane / masa 
kukurydziana minimum 87%/ 
czekoladowe

kg 10

49 Płatki owsiane kg 10

50 Pieprz czarny drobno mielony 20g szt 300

51 Powidło śliwkowe 280g szt 60

52 Proszek do pieczenia 30g szt 60

53 Przyprawa warzywna do zup i potraw 
bez konserwantów kg 70

54 Ryż długoziarnisty biały     kg 380

55 Sok 100% w kartonie z słomką 200ml szt 15 800

56 Sól spożywcza jodowana kg 140

57 Tymianek 10g szt 50

58 Woda mineralna niskozmineralizowana 
niegazowana  5l szt 200

59 Ziele angielskie  15g szt 50

60 Zioła prowansalskie 10g szt 100

61 Żurek śląski(torebka)masa netto 46g szt 440

RAZEM WARTOŚĆ - -

Uwaga! Podana ilość towarów jest ilością szacunkową. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian 
ilościowych w poszczególnych pozycjach, w tym także zamówienia mniejszej ilości towarów. Zmiany 
ilości związane są z faktyczną liczbą osób korzystających z dożywiania .
Zamawiane produkty mają być ważnej daty do spożycia bez śladów uszkodzeń mechanicznych, wg 
ważnej daty do spożycia z bieżącej produkcji, według ważnej daty do spożycia, opakowania 
jednostkowe  powinny zabezpieczać produkt przed zniszczeniem i zanieczyszczeniem, czyste, bez 
obcych zapachów. Wyroby mają być dostarczane środkiem transportu dostosowanym do przewozu 
produktów spożywczych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

……………………………………..…….

                                                                                                             Pieczęć i podpis 

wykonawcy   

Załącznik Nr 1 do SIWZ  Zadanie V – Warzywa mrożone CPV 15-331170-09 , 
Ryby mrożone  CPV 15221000-3, Owoce mrożone
Numer sprawy: ZSP/K/II/26/1/2019

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Przewidywane potrzeby na  okres styczeń 2020r. – czerwiec 2020r

Lp Nazwa artykułu J.m Ilość 
przewidy

wana/

Cena 
jednostko
wa netto 
w złotych 

(PLN)

Wartość 
netto (PLN)

Cena 
jednost
kowa 
brutto 
(PLN)

Wartość 
brutto z VAT 

(PLN)

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Filet z Miruny  bez 

skóry 
kg 800

2 Brokuł mrożony 
różyczki

kg 150
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3 Fasola szparagowa żółta  
mrożona

kg 90

4 Fasola szparagowa 
zielona  mrożona

kg 90

5 Kalafior mrożony 
różyczki

kg 150

6 Truskawki mrożone kg 150

7 Owoce mrożone 
(mieszanka)

kg 600

8 Szpinak kg 20

9 Groszek zielony kg 50

10 Marchew typ baby kg 50

11 Uszka z mięsem kg 30

12 Mieszanka warzywna     
5 składnikowa

kg 110

13 Marchew kostka kg 150

RAZEM WARTOŚĆ - -

Uwaga! Podana ilość towarów jest ilością szacunkową. Zamawiający zastrzega sobie 

możliwość zmian ilościowych w poszczególnych pozycjach, w tym także zamówienia 

mniejszej ilości towarów. Zmiany ilości związane są z faktyczną liczbą osób 

korzystających z dożywiania .

Zamawiane produkty mają być świeże z bieżącej produkcji, wg ważnej daty do 

spożycia, opakowania jednostkowe powinny zabezpieczać produkt przed 

zniszczeniem i zanieczyszczeniem, czyste, bez obcych zapachów. Wyroby mają być 

dostarczane środkiem transportu dostosowanym do przewozu produktów 

spożywczych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

……………………

…………….

      Pieczęć i podpis 

wykonawcy

Załącznik Nr 1 do SIWZ  Zadanie VI – Owoce i warzywa, CPV 03-000000-1
Numer sprawy: ZSP/K/II/26/1/2019

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Przewidywane potrzeby na  okres styczeń 2020r. – czerwiec 2020r
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Lp Nazwa artykułu J.m Ilość 
przewidy

wana/

Cena 
jednostkowa 
netto (PLN)

Wartość 
netto (PLN)

Cena 
jednostkowa 

brutto

Warto
brutto z VAT 

(PLN)

1 2 3 4 5 6

1 Banan kg 400

2 Fasola ,,Jaś"- duża kg 80

3 Groch omielany kg 100

4 Pietruszka korzeń kg 250

5 Pietruszka natka 1 pęczek szt 400

6 Mandarynka kg 200

7 Marchew kg 1300

8 Por świeży szt 300

9 Seler /korzeń/ kg 300

10 Sałata zielona szt 100

11 Kapusta pekińska szt 250

12 Kapusta czerwona świeża kg 330

13 Kapusta  biała świeża kg 640

14 Kapusta kiszona kg 360

15 Papryka świeża  czerwona kg 50

16 Pieczarka świeża kg 100

17 Szczypior 1 pęczek szt 250

18 Koper 1 pęczek szt 200

19 Cebula kg 400

20 Rzodkiewka  1 pęczek /nie 
mniej niż 180g/ szt 100

21 Ogórek świeży  kg 500

22 Ziemniaki kg 7200

23 Jabłka  soczyste, słodkie 
deserowe (min 160g) kg 1500

24 Cytryna kg 100

25 Buraki ćwikłowe kg 450

26 Pomidor kg 200

27 Winogrono kg 200

28 Gruszka kg 200

29 Kiwi kg 100

31 Ogórek kiszony kg 300

32 Czosnek główka szt 100

33 Truskawka świeża /sezon/ kg 20

35 Cukinia /sezon/ szt 20

RAZEM WARTOŚĆ
-

-

Uwaga! Podana ilość towarów jest ilością szacunkową. Zamawiający zastrzega sobie 

możliwość zmian ilościowych w poszczególnych pozycjach, w tym także zamówienia 

mniejszej ilości towarów. Zmiany ilości związane są z faktyczną liczbą osób 

korzystających z dożywiania .

Zamawiane warzywa i owoce mają być świeże, zdrowe, czyste, bez śladów uszkodzeń 

mechanicznych, nienadmarznięte. Wyroby mają być dostarczane środkiem transportu 

dostosowanym do przewozu produktów spożywczych zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa. 8



…………………………   

   Pieczęć i podpis wykonawcy

Załącznik Nr 1 do SIWZ  Zadanie VII – Jaja 03142500-3 
Numer sprawy: ZSP/K/II/26/1/2019

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Przewidywane potrzeby na  okres styczeń 2020r. – czerwiec  2020r

Lp Nazwa artykułu J.m Ilość 
przewidy

wana/

Cena 
jednostkowa 
netto (PLN)

Wartość 
netto (PLN)

Cena 
jednostkowa 

brutto

Warto
brutto z VAT 

(PLN)

1 2 3 4 5 6

1 Jaja kl L szt 14000

RAZEM WARTOŚĆ
-

-

Uwaga! Podana ilość towarów jest ilością szacunkową. Zamawiający zastrzega sobie 

możliwość zmian ilościowych w poszczególnych pozycjach, w tym także zamówienia 

mniejszej ilości towarów. Zmiany ilości związane są z faktyczną liczbą osób 

korzystających z dożywiania .

Zamawiane warzywa i owoce mają być świeże, zdrowe, czyste, bez śladów uszkodzeń 

mechanicznych, nienadmarznięte. Wyroby mają być dostarczane środkiem transportu 

dostosowanym do przewozu produktów spożywczych zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa.

…………………………   

   Pieczęć i podpis wykonawcy
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