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Cena jednostkowa
netto

Stawka podatku
VAT

Kwota podatku
VAT

Cena
jednostkowa

brutto

Ilość Cena brutto

Poz.  1)  Czekolada  mleczna  z  całymi
orzechami  laskowymi  o  masie
minimum 100 g.

Orzechy laskowe minimum 27%

Masa  kakaowa  w  czekoladzie  mlecznej

minimum 24 %.

23% 300 szt

Poz. 2) Czekolada mleczna z nadzieniem
truskawkowym o masie minimum 100 g.
Masa  kakaowa  w  czekoladzie  mlecznej
minimum 28 %.

Masa mleczna minimum 13 %.

23% 300 szt

Poz.  3)  Wafel  przekładany  kremem
kakaowym  w  czekoladzie  o  masie
minimum 50 g.

Skład: czekolada minimum 30% 

23% 300 szt

Poz.  4)  Baton  czekoladowy  składający
się  z  masy  wiórków  kokosowych
oblanych  mleczną  czekoladą  o  masie
minimum 56 g.

W  składzie  minimum  21  %  wiórków

kokosowych.

23% 300 szt

Poz.  5)  Wafel  nadziewany  mleczno  –
orzechowy o masie minimum 25 g.

23% 300 szt
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Nadzienie mleczne minimum 28 %

     Nadzienie nugatowe minimum 27 %

Orzechy laskowe minimum 7 %.

Poz.  6) Baton z nugatowym nadzieniem
ze  świeżo  prażonymi  orzechami
ziemnymi  oblane  karmelem  i  mleczną
czekoladą o masie minimum 50 g.

Nadzienie nugatowe minimum 15 %.

Orzechy ziemne 21 %.

Karmel minimum 26 %.

Mleczna czekolada minimum 34 %.

23%  300 szt

Poz. 7) Sezamki o masie minimum 26 g.

Ziarno sezamowe minimum 44 %.

23% 300 szt

Poz.  8)  Pianka  o  smaku waniliowym z
mleka  oblana  czekoladą  mleczną  o
masie minimum 330 g.

Czekolada mleczna minimum 24 %.

Masa  kakaowa  w  czekoladzie  mlecznej

minimum 43 %.

23% 300 szt

Poz.  9)  Baton  mleczny  z  orzechowym
nadzieniem w kruchym wafelku oblany
mleczną czekoladą o masie minimum 40
g.

23% 300 szt
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Czekolada mleczna minimum 30 %.

Orzechy laskowe minimum 9 %.

Poz.  10)  Biszkopty  z  galaretką
pomarańczową  oblane  czekoladą  o
masie minimum 140 g.

Galaretka pomarańczowa minimum 51 %.

Czekolada minimum 14 %.

23% 300 szt

Poz.  11)  Orzeszki  ziemne  smażone  i
solone w puszce o masie minimum 140
g.

Orzeszki ziemne minimum 94 %.

8%
300 szt

Poz. 12) Baton z nugatowym nadzieniem
oblany  karmelem  i  czekoladą  o  masie
minimum 46 g.

Nadzienie nugatowe minimum 30 %.

Karmel minimum 26%.

Mleczna czekolada.

23% 300 szt

Poz.  13)  Orzechy  laskowe  w  mlecznej
czekoladzie o masie minimum 80 g.

Czekolada mleczna minimum 68 %.

Orzechy laskowe minimum 28 %.

23% 300 szt

Poz. 14) Wiśnie w czekoladzie 80 g.

Wiśnie kandyzowane minimum 48 %.

23% 300 szt
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Czekolada minimum 40 %.

Poz.  15)  Galaretka  w  mlecznej
czekoladzie  z  sokiem  owocowym  o
smaku  pomarańczowym  o  masie
minimum 190 g.

Opakowanie bombonierka.

Zawartość  masy kakaowej  w  czekoladzie
minimum 40 %.

Czekolada minimum 18 %.

23% 300 szt

Poz.  16)  Orzech  laskowy  w  karmelu,
kremie  orzechowym  i  czekoladzie  o
masie minimum 250 g.

Orzech laskowy minimum 10 %.

Karmel minimum 40 %.

Krem orzechowy minimum 36 %.

Czekolada minimum 11 %.

23% 300 szt

Poz. 17) Paluszki z solą morską o masie

minimum 270 g.

23% 300 szt

Poz. 18) Jabłka deserowe 600 szt.

Pakowane w skrzynkach. 

Klasa: I

Kaliber: 60 – 70 mm. 5%

600 szt

Poz. 19) Mandarynki 1500 szt 1500 szt. 



5
ZP-P-I.271.143.2019                                                 Zał. nr 6 do SIWZ oraz zał. nr 3 do wzoru umowy – formularz wyceny ofertowej

Pakowane w skrzynkach. 

Klasa: I

Kaliber: 46 – 56 mm.

8%

Poz. 20) Kiwi 600 szt.

Pakowane w skrzynkach.

Klasa: I

Waga: 70 – 80 g.

8%
600 szt.

Poz. 21) Pomarańcze 600 szt.

Pakowane w skrzynkach .

Klasa: I

Kaliber: 5/6 (73 -84 mm). 

8%
600 szt.

Cena oferta w zł brutto (suma cen brutto z pozycji 1-21)                                                                                ………………………………. zł


