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                                                          ZAŁĄCZNIK NR 1  - do zapytania ofertowego nr 1 

            Dostawa : warzyw, owoców świeżych, dostawa różnych artykułów spożywczych 

              OWOCE , WARZYWA ŚWIEŻE                               CPV   -  15300000-1 

              ART. SPOŻYWCZE RÓŻNE                                      CPV   -  15800000-6 

 

l.p. Nazwa towaru j.m. Ilośd 
towaru 

Wartośd netto Wartośd 
brutto 

1 Banany-całe, twarde , zdrowe bez śladów gnicia i 
pleśni , barwa jasnozielona do żółtej bez plam, bez 
obcych zapachów. 

Kg 25   

2 Cytryny-twarde, zdrowe, czysta, skórka nie więcej 
niż 2% pokrycia owocu, barwa żółta, waga  od 
130g-150 g 

Kg 10   

3 Gruszki-owoce całe, dojrzałe nie zgniłe, skórka 
matowa, cienka , barwa od  zielonej do żółtej, bez 
obcego zapachu 

Kg 10   

4 Jabłka-dojrzałe, soczyste nie wysuszone ,bez 
śladów gnicia i plam 

Kg 400   

5 Śliwki- owoce całe, miękkie i zdrowe wolne od 
szkodników barwa fioletowa 

Kg 10   

6 Botwinka zielona-liście zielone, twarde czyste , 
bulwa mała bez zniekształceo barwa zielono-
czerwona , pęczek minimum 280 g 

Szt. 20   

7 Buraczki świeże-bulwy buraka twarde, zdrowe, 
czyste bez uszkodzeo i pleśni, barwa czerwono-
fioletowy, pochodzenie jednolite 

Kg 300   

8 Cebula-twarda, czysta, zdrowa bez oznak gnicia i 
pleśni w przylegających łupinach, barwa słomkowa 
do jasnobrązowej 

Kg 50   

9 Cebulka zielona-zdrowa , jędrna, niewyschnięta, 
barwa zielona pęczek min. 100 g. Cebulka biała bez 
pleśni i zanieczyszczeo. 

Szt. 30   

10 Czosnek świeży-główki twarde zdrowe, bez oznak 
kiełkowania ,barwa biała, bez uszkodzeo ząbków 
główki czosnku 

Szt. 70   

11 Fasola Jaś-strąki jędrne ,zdrowe ,barwa biała, 
wolna od szkodników 

Kg 40   

12 
 
 
 

Groch cały-strąki jędrne , całe, barwa jasnożółta , 
bez szkodników 

Kg 40   

13 Kapusta biała-główka twarda , czysta bez oznak 
gnicia i zwiędnięcia, barwa jasnozielona, wolna od 
szkodników bez obcego zapachu jednej odmiany 

Kg 300   
 
 
 
 



14 Kapusta czerwona-główka jędrna, czysta bez oznak 
gnicia i zwiędnięcia, liści zwarte przylegające barwa 
fioletowo-czerwona 

Kg 150   

15 Kapusta kiszona-w składzie wyłącznie kapusta oraz 
sól opakowanie co najmniej wiaderko 5 kg 

Kg 90   

16 Kapusta pekioska-liście sprężyste, świeże, czyste 
bez pożółkłych liści barwa biało –zielona, jednolitej 
odmiany 

Kg 50   

17 Koperek zielony pęczek-liści zdrowe jędrne 
intensywnie zielone bez oznak zwiędnięcia  pęczek 
minimum 50 g 

Szt. 30   

18 Marchew-korzenie twarde zdrowe czyste bez 
oznak gnicia i pleśni ,korzeo pozbawiony naci, 
dopuszczalne niewielkie wady kształtu, barwa 
jednolita pomaraoczowa 

Kg 180   

19 Ogórki zielone-świeży twardy, zdrowy bez oznak 
gnicia czy  zwiędnięcia,  barwa jednolicie zielona 
,dopuszczalne niewielkie wady kształtu 

Kg 80   

20 Papryka czerwona świeża-świeża, jędrna, czysta 
wolna od szkodników, dopuszczalne niewielkie 
wady kształtu, barwa  zielona/żółta/ czerwona 

Kg 30   

21 Pietruszka zielona- pęczek ładne zdrowe liście bez 
oznak zwiędnięcia, pęczek minimum 40 g 

Szt. 20   

22 Pomidory-całe , dojrzałe, duże owoce, bez oznak 
gnicia czy pleśni skórka matowa, cienka barwa 
czerwona, wolne od szkodników 

Kg 4   

23 Por -jędrny, czysty zdrowy, bez oznak gnicia czy 
zwiędnięcia,  barwa biała do zielonej, waga 1 szt. 
minimum 260 g 

Kg 50   

24 Rzodkiewka-korzeo twardy czysty bez szkodników, 
bez oznak zwiędnięcia , dopuszczalne niewielkie 
zmiany kształtu , nad nie zwiędnięta 

Szt. 20   

25 Seler- korzeo  twardy, zdrowy bez oznak gnicia 
pozbawiany naci, barwa biała, bez przebarwieo 

Kg 100   

26 Ziemniaki-bulwy twarde zdrowe bez oznak gnicia,  
nie zzieleniałe niezmarznięte , bez uszkodzeo  , 
duże bulwy, jednolite odmianowo barwa brązowa 

Kg 3500   

27 Pieczarki-zdrowe, jędrne bez oznak gnicia i 
szkodników, barwa biała , dopuszczalne niewielkie 
odchylenia od kształtu 

Kg 10   

28 Cukier-torebka papierowa 1 kg ,drobno 
granulowany skład cukier buraczany 100% 

Kg 200   

29 Kasza pęczak-opakowanie od 1 kg do 5 kg bez 
zniekształceo całe ziarno jęczmienia bez  łuski, 
grube klas I wolna od szkodników i pozostałości 

Kg 180   

30 Kawa zbożowa-opakowanie 150 g, skład: jęczmieo, 
żyto, cykoria, bez siarczanów i wzmacniaczy 

Szt. 3   

31 Mąka tortowa- mąka pszenna, typ 450-550 
opakowanie papierowa torebka 1 kg wolna od 
szkodników niedopuszczalne zanieczyszczenia 

Kg 180   

32  Mąka ziemniaczana— opakowanie 1kg,skład : 
skrobia ziemniaczana 100% wolna od szkodników 

Kg 80   

33 Płatki ryżowe-opakowanie 400 g  płatki z ziarna 
ryżu poddane działaniu pary wodnej suszeniu i 
prasowaniu wolne od szkodników 

Kg 2   



34 Płatki kukurydziane naturalne Szt. 6   

35 Płatki owsiane-opakowanie 500g skład owies 
rozdrobniony 100% bez zanieczyszczeo 

Kg 2   

36 Sól- sól kamienna 100% opakowanie 1 kg Kg 60   

37 Koncentrat barszczu  -opakowanie butelka 300ml. 
Skład przecier buraczany 100% 

Szt. 10   

38 Biszkopty bezcukrowe –opakowanie minimum 
120g, skład mąka pszenna typ 650, jaj świeże, miód 

Szt. 12   

39 Chrzan tarty- słoik ok. 180 g korzeo chrzanu 
minimum 70 % cytryna, woda, olej, sól , kwas 
cytrynowy 

Szt. 10   

40 Chrupki kukurydziane naturalne –opakowanie  
60-100g skład: kasza kukurydziana 

Szt. 20   

41 Cukier waniliowy 20 g- opakowanie 16-20g skład: 
cukier, wanilia 

Szt. 80   

42 Herbata ekspresowa  -opakowanie minimum 100 
torebek herbaty bez sztucznych aromatów, 
barwników , mieszanka różnych liści herbaty 

Szt. 5   

43 Kakao –opakowanie minimum 150 g, skład kakao 
100% obniżona zawartośd tłuszczu 

Szt. 2   

44 Ogórki kiszone –słoik 1l. skład ogórki, woda , 
czosnek ,przyprawy, koper , sól 

Szt. 120   

45 Przyprawy  różne –opakowanie 20g skład w 
zależności od  głównego składnika: suszony pieprz, 
papryka, cynamon, ziele angielskie, majeranek, liśd 
laurowy 

Szt. 300   

46 Zacierka makaronowa –opakowanie 250 g skład : 
mąka pszenna, jaja, woda, wolna od zanieczyszczeo 

Szt. 80   

47 Żurek  -opakowanie 400-500 ml. butelka skład: 
mąka żytnia, czosnek, woda sól cukier  

Szt. 80   

48 Susz warzywny opakowanie 100g skład suszone 
warzywa bez soli : marchew pietruszka seler 
pasternak, natka pietruszki, por 

Szt. 100   

49 Słonecznik łuskany –opakowanie 100 g skład 100 % 
słonecznika  bez łuski 

Szt. 40   

50 Dynia łuskana –opakowanie 100g skład : pestki 
dyni łuskane bez zanieczyszczeo 

Szt. 40   

51 Olej 1 l.-butelka plastikowa 1l. skład olej rzepakowy 
uniwersalny, rafinowany, tłoczony na zimno 

Szt. 140   

52 Bułka tarta  450 g- opakowanie minimum 450g 
skład  bułka pszenna minimum 95 % 

Szt. 100   

53 Dżem niskosłodzony –słoik od 220-280 g skład: 
owoce , pektyny,  kwas cytrynowy, cukier 

Szt. 200   

54 Kukurydza puszka –puszka 400 g  skład kukurydza, 
woda,  cukier sól bez GMO 

Szt. 10   

 
 
55 

Koncentrat pomidorowy –słoik od 190-200g 
minimum 30% pomidorów  bez sztucznych 
dodatków i barwników 

Szt. 200   

 WARTOŚD RAZEM ( NETTO/BRUTTO     

 

 

 


