
projekt „LUBInclusiON – działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych” [umowa nr
56/RPLU.11.02.00-06-0065/18-00 z dnia26 czerwca 2018 r.] jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Załącznik nr 4 a do SIWZ (Załącznik nr 1 do umowy)

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – JAKOŚCIOWO - CENOWY dla Klubu Seniora przy Domu Pomocy Społecznej Kalina

L.p
.

Asortyment
Jedn.
miary

Ilość
Cena jedn. netto

w zł 
Stawka podatku

VAT (w %)
Cena jedn. brutto

w zł
Wartość brutto

w zł
1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ananasy konserwowe, puszka min. 
565G, po odcieku min. 340g

szt. 10 8

2 Babeczki korpusy słodkie  opakowanie 
200g (+/-20%)

szt. 10 23

3 Bita śmietana w sprayu, pojemność  
250g (+/-20%)

szt. 10 5

4 Brokuły mrożone opakowanie 450 g (+/-
20%)

kg 10 5

5 Brzoskwinie  konserwowe, puszka min. 
820g po odcieku min. 470g

szt. 10 8

6 Ciastka kruche  różne rodzaje (z 
marmoladą, z cukrem), opakowanie 
500g (+/-20%)

kg 60 23
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7 Cukier biały kryształ kg 40 8

8 Cukier puder, opakowanie 500g (+/-
20%)

kg 4 8

9 Cukier wanilinowy opakowanie 32g (+/-
20%)

szt. 15 23

10 Cynamon mielony opakowanie 20g (+/-
20%)

szt. 10 23

11 Czosnek suszony opakowanie 20g (+/-
20%)

szt. 10 23

12 Dżem niskosłodzony, zawartość owoców 
min.  35%, różne smaki, słoik 200g (+/-
20%)

szt. 40 8

13 Fasola czerwona konserwowa, puszka 
400g (+/-20%)

szt. 5 8

14 Galaretka różne smaki, opakowanie  
70g(+/-20%) 

szt. 30 8
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15 Groszek konserwowy  puszka 400g (+/-

20%), po odsączeniu masa produktu 
min. 240g 

szt. 20 8

16 Herbata czarna ekspresowa w torebkach
2g   - opakowanie  50 torebek (+/-20%)

szt. 4 23

17 Herbata miętowa w torebkach 2g, 
ekspresowa, opakowanie 20 torebek 
(+/-20%)

szt. 4 23

18 Herbata owocowa w torebkach 2g 
opakowanie 20 torebek (+/-20%)

szt. 10 23

19 Kakao naturalne ciemne zawartość 
tłuszczu max 10% w 100g opakowanie 
100 g (+/-20%)

szt. 10 23

20 Kalafior mrożony opakowanie 450 g (+/-
20%)

kg 15 5

21 Kawa rozpuszczalna słoik o pojemności  
200g (+/-20%)

szt. 15 23
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22 Kawa ziarnista kg. 2 23

23 Ketchup łagodny, opakowanie 
plastikowe  480 g (+/-20%)

szt. 50 8

24 Krem czekoladowy do smarowania, słoik
200g (+/-20%)

szt. 15 23

25 Kukurydza konserwowa puszka min. 
400g, po odcisku min.  285g

szt. 20 8

26 Majonez opakowanie 250 ml  (+/-20%) 
minimalny skład: olej roślinny min. 60%, 
żółtko jaja kurzego, ocet, musztarda,  
przyprawy, przeciwutleniacz (E 385), 
regulator kwasowości (kwas cytrynowy) 

szt. 50 8

27 Makaron muszelki z mąki pszennej, 
minimum 2 jajeczny, opakowanie 500g 
(+/-20%)

kg 10 5

28 Makaron rurki  z mąki pszennej, 
minimum 2 jajeczny, opakowanie 500g 

kg 10 5
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(+/-20%)

29 Makaron świderki z mąki pszennej, 
minimum 2 jajeczny, opakowanie  500g 
(+/-20%)

kg 10 5

30 Marchewka z groszkiem konserwowa 
słoik 500g (+/-20%)

szt. 15 8

31 Masa krówkowa kajmakowa w puszce 
400g (+/-20%)

szt. 10 5

32 Mąka pszenna typu 450 opakowanie 1kg
(+/-20%)

kg 25 5

33 Mąka ziemniaczana  opakowanie  500g 
(+/-20%)

kg 2 8

34 Miód wielokwiatowy słoik 250 ml (+/-
20%)

szt. 5 5

35 Musztarda (różne rodzaje) bez dodatku 
substancji konserwujących i 
zagęszczaczy, bez barwników, słoiczek 

szt. 30 23
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180 g (+/-20%)

36 Ogórki konserwowe słoik min.  900ml, 
masa netto po odcieku min. 490g

szt. 20 8

37 Olej roślinny do sałatek i smażenia, 
kompozycja wysokiej klasy olejów 
rafinowanych rzepaku i słonecznika, 
pojemność 1 litr (+/-20%)

szt. 10 5

38 Oliwki zielone bez pestek w zalewie, 
słoik 270g (+/- 20%)

szt. 15 8

39 Oliwki czarne bez pestek w zalewie, słoik
270g (+/- 20%)

szt. 25 8

40 Orzechy włoskie łuskane opakowanie  
200g (+-20%)

szt. 1 5

41 Paluszki  różne smaki: z makiem, z 
sezamem,  solone, opakowanie  70g (+/-
20%)

szt. 120 23
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42 Papryka konserwowa słoik o pojemności

min. 800g, po odcieku min. 300g
szt. 10 8

43 Pieczarki marynowane, słoik  280 g (+/-
20%)

szt. 10 8

44 Pieprz naturalny mielony, opakowanie 
20g (+/-20%)

op. 30 23

45 Pieprz ziołowy mielony, opakowanie  
20g (+/-20%)

op. 25 23

46 Placki do tortilli (wraps) , opakowanie  
min. 8 sztuk, średnica min. 20 cm

op. 30 23

47 Powidła śliwka węgierka, słoik 280 g (+/-
20 %)  Powidła sporządzone z min. 190 g
owoców na 100 g produktu i nie 
zawierają barwników ani konserwantów

szt. 10 8

48 Proszek do pieczenia, opakowanie 30 g 
(+/-20%)

szt. 20 23
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49 Przyprawa do drobiu mix przypraw, 

opakowanie 20g (+/-20%)
szt. 10 8

50 Przyprawa do piernika  opakowanie  20g
(+/-20%)

szt. 20 8

51 Przyprawa z warzyw suszonych -
zawartość suszonych warzyw minimum 
12% 

kg 2 8

52 Rodzynki, opakowanie 100 g (+/-20%) szt. 2 8

53 Ryż długoziarnisty, opakowanie   400g 
(+/-20%) 

kg 6 5

54 Świeże ciasto francuskie min. 275g 
schłodzone gotowe do wypieku, 
zwinięte na papierze do pieczenia, bez 
konserwantów

szt. 30 5

55 Tuńczyk w sosie własnym duże kawałki 
170 g (+/-20%) puszka

szt. 60 5
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56 Wafle tortowe suche, kwadratowe, 

opakowanie 250-300g 
szt. 30 23

57 Truskawki mrożone, opakowanie 450 g 
(+/- 20%) 

kg 15 5

58 Wiśnie mrożone, opakowanie 450 g (+/- 
20%)

kg 5 5

69 Śliwki mrożone opakowanie 450 g (+/- 
20%)

kg 15 5

60 Sól biała, spożywcza, drobna, jodowana, 
opakowanie 1 kg  (+/-20%)

szt 10 23

Razem wartość brutto w zł
*Zaproponowanie przez Wykonawców produktów w opakowaniach dwukrotnie mniejszych niż wskazanych w formularzu,  Zamawiający dopuszcza takie
opakowania o ile łączna gramatura/pojemność tych produktów będzie odpowiadać gramaturze/pojemności wskazanej przez Zamawiającego.

………………………………………….
Miejsce, data

………….…………………………………………
Podpis osoby/osób upoważnionych

 do występowania w imieniu Wykonawcy 
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