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

FORMULARZ ASORTYMENTOWO –JAKOŚCIOWO - CENOWY dla Klubu Seniora przy Zespole Ośrodków Wsparcia

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

kg 1
23

2 Bazylia opakowanie 10 g (+/-20%) szt . 2 23

3 Brzoskwinie połówki w lekkim syropie 
puszka min. 820g, po odcieku 470g

szt. 1
8

4  Budyń bez cukru opakowanie 40 g (+/-
20% g) różne smaki 

szt. 10
8

5 Ciastka kruche opakowanie 1 kg (+/-
20%)

szt 8
23

6 Ciastka pierniki lukrowane w kształcie 
serc, opakowanie  1 kg (+/-20%)

szt 5
23

7 Ciastka czekoladowe z galaretką (różne 
smaki). Zawartość galaretki  min. 50 %, 
czekolady min. 15% opakowanie 1 kg 

szt 8 23
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(+/-20%)

8 Cukier biały kryształ kg 15 8

9 Cukier puder opakowanie 400 g (+/-
20%)

szt. 1
8

10 Cukier waniliowy  opakowanie 32 g  (+/-
20%) 

szt. 4
23

11 Drożdże piekarskie kg 2 23

12 Dżem (różne smaki) niskosłodzony 
słoiczek  280g (+/-20%) , zawartość min. 
30% owoców w 100g produktu

szt. 8

8

13 Fix do ubijania śmietany opakowanie 9g 
(+/-20%)

szt. 5
8

14 Galaretka owocowa bez cukru 
opakowanie  71 g (+/-20%)

szt. 13
8

15 Groszek konserwowy  w puszce min. 
400g, po odsączeniu masa produktu 
min. 240g 

szt. 1
8
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16 Herbata ekspresowa  w torebkach 2g 

opakowanie 50 torebek (+/-20%)
szt. 8

23

17 Herbata Earl Grey czarna  liściasta 
opakowanie 100 g (+/-20%)

szt. 6
23

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

szt. 1
23

19 Herbata zielona smakowa w torebkach 
2g,  opakowanie 20 torebek (+/-20%)

szt. 4
23

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

szt. 2
23

21 Kasza gryczana kg 3 5

22 Kasza jaglana opakowanie 400g (+/-20%) szt. 4 5

23 Kasza kuskus opakowanie 300g (+/-20%) szt. 4 5

24 Kawa rozpuszczalna liofilizowana, 
otrzymywana w 100% z ziaren kawy – 
opakowanie 200 g (+/-20%)

szt. 2
23
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25 Kawa ziarnista kg 4 23

26 Ketchup łagodny opakowanie 250g (+/-
20%) (mini.151g pomidorów na 100g 
produktu)

szt. 4

8

27 Kisiel bez cukru  różne smaki , 
opakowanie 40 g (+/-20%)

szt. 15
8

28 Majeranek opakowanie 10g (+/-20%) szt. 4 8

29 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. 9

8

30 Makaron różne formy (muszelka, 
wstążka, świderki, kolanka), opakowanie
500 g (+/-20%)

kg 10
5

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

szt 12
5

32 Musztarda (różne rodzaje) bez dodatku 
substancji konserwujących i 

szt. 4 23
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zagęszczaczy, bez barwników, słoiczek 
180 g (+/-20%)

33 Olej 100% rafinowany rzepakowy z 
pierwszego tłoczenia filtrowany na 
zimno 1l (+/-20%)

szt. 8
5

34 Paluszki solone  opakowanie 300 g (+/-
20%)

szt. 12
23

35 Papryka mielona opakowanie 20g (+/-
20%) łagodna 

szt. 2
23

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

szt. 5
8

37 Pieprz czarny mielony opakowanie 20 g 
(+/-20%)

szt. 4
23

38 Pieprz ziołowy opakowanie 20g (+/-20%) szt. 2 23

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

szt. 8
23
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40 Płatki owsiane górskie opakowanie  

400g (+/-20%)
szt. 5

5

41 Pomidory bez skóry krojony w soku 
pomidorowym w puszcze  400g (+/-20%)

szt. 10
8

42 Pomidory suszone w oleju, 
pasteryzowane,  opakowanie szklane  
280g  (+/-20%) zawartość suszonych 
pomidorów min. 57% 

szt. 6

8

43 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. 2

8

44 Proszek do pieczenia opakowanie 36 g 
(+/-20%)

szt. 5
23

45 Przyprawa do grilla opakowanie 20g (+/-
20%)

szt. 3
8

46 Przyprawa do kurczaka opakowanie 20g 
(+/-20%)

szt. 4
8
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47 Przyprawa do pierników opakowanie 

40g (+/-20%)
szt. 4

8

48 Przyprawa gyros opakowanie 20g  (+/-
20%

szt. 3
8

49 Ryż preparowany opakowanie 150g (+/-
20%)

szt. 5
5

50 Ryż w saszetkach 100g (+/-20%)
kg 10

5

51 Seler konserwowy w słoiku 32 g (+/-
20%)

szt. 5
8

52 Sezam opakowanie  100g (+/-20%)
kg 1

5

53 Soda oczyszczona opakowanie 40 g (+/-
10%)

szt. 2
23

54 Sos do sałatek opakowanie  9g (+/-20%) 
min. 4 składniki

szt. 6
8
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55 Sól jodowana drobna 

kg 2
23

56 Szpinak rozdrobniony opakowanie min. 
450g (+/-20%) 

szt. 10
5

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

szt. 14

5

58 Tuńczyk w oleju 170g  (+/-20%) puszka, 
masa ryby po odsączeniu min. 120g

szt. 15
5

59 Wafle tortowe suche  , kwadratowe 
opakowanie 250-300g 

szt. 8
23

60 Wiórki kokosowe  opakowanie 100 g (+/-
20%) 

szt. 2
8

61 Zakwas do żurku koncentrat, 
opakowanie szklane  300 ml (+/-20%)

szt 2
5
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62 Zioła prowansalskie  opakowanie 10 

g(+/-20%)
szt. 3

8

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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