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                                        ZAŁĄCZNIK NR 1 –do zapytania ofertowego nr 2 

Dostawa: warzyw, owoców mrożonych, ryb mrożonych : Miruna bez skóry, Morszczuk Kapski bez 

skóry oraz  dostawa makaronu  z pszenicy Durum 100%  ,ryżu parabolicznego 

              WARZYWA I OWOCE MROŻONE            CPV   -15300000-1 

               RYBY MROŻONE  Miruna bez skóry, Morszczuk Kapski bez skóry          CPV  -15221000-3 

               MAKARON z pszenicy  Durum 100%       CPV   -15800000-6 

                RYŻ –paraboliczny                                    CPV   - 15800000-6 

l.p. Nazwa towaru j.m. Ilośd 
towaru 

Wartośd 
netto 

Wartośd 
brutto 

1 Mrożonka śliwka  kg-opakowanie  minimum 2,50 kg, owoce 
całe, produkt dostarczony głęboko zmrożony, wewnątrz 
opakowania brak zbryleo. 

Szt. 200   

2 Mrożonka kalafior    -opakowanie minimum 2,50 kg ,kalafior 
głęboko zmrożony , sypki, bez zbryleo. 

Szt. 20   

3 Mrożonka fasolka szparagowa –opakowanie minimum 2,50 
kg, produkt głęboko zmrożony bez zbryleo, sypki, odcinki 
strąków z odciętymi koocówkami od 20 mm do 40 mm 

Szt. 20   

4 Mrożonka groszek zielony –opakowanie minimum 2,50 kg, 
groszek sypki nie zbrylony w stanie głębokiego zmrożenia. 

Szt. 18   

5 Mrożonka brokuły –opakowanie minimum 2,50 kg, różyczki 
sypkie nie zbrylone, głęboko zmrożone. 

Szt. 16   

6 Mrożonka szpinak –opakowanie minimum 2,5 kg, szpinak 
rozdrobniony, niezbrylony głęboko zmrożony. 

Szt. 16   

7 Mrożonka włoszczyzna 
opakowanie minimum 2,5 kg, włoszczyzna rozdrobniona, 
cięta w słupki, niezbrylona głęboko zmrożony. 

Szt. 160   

8 Mrożonka wielowarzywna  -opakowanie minimum 2,5 kg, 
skład w różnej proporcji: marchew, por, seler .Produkt 
głęboko zmrożony nie zbrylony. 

Szt. 18   

9 Mrożonka  marchewka –opakowanie minimum 2,5 kg 
marchew w kostce bez zbrylenia , sypka 

Szt. 40   

10 Mrożonka  pieczarka krojona –opakowanie minimum 2,5 kg 
nie zbrylona krojona w plastry. 

Szt. 12   

11 Mrożonka  buraczki –opakowanie minimum 2,5 kg buraczki 
tarte nie zbrylone w stanie głębokiego zmrożenia 

Szt. 12   

12 Mrożonka truskawka opakowanie minimum 2,5 kg, owoce 
całe bez szypułek, nie zbrylona. 

Szt. 12   

13 Mrożonka koperek –opakowanie minimum 250 g , koperek Szt. 20   



sypki rozdrobniony, głęboko zmrożony bez zbryleo 

14 Mrożonka pietruszka zielona  -opakowanie minimum               
250 g  pietruszka rozdrobniona, nie zbrylona, głęboko 
zmrożona 

Szt. 20   

15 Mrożonka brukselka  -opakowanie minimum 2,5 kg  nie 
zbrylona  , całe główki brukselki głęboko zmrożone. 

Szt. 18   

16 Ryba Miruna  lub Morszczuk Kapski  -filety bez  skóry  i ości 
opakowanie minimum 5 kg,   filety  od 110-340g bez zbędnej 
glazury z danymi połowu, daty ważności i kraju pochodzenia.  

Szt. 80   

17 Makaron  -pszenica Durum 100% opakowanie  minimum        
3 kg skład mąka , jajka, wolny od szkodników. 

Szt. 45   

18 Ryż paraboliczny  opakowanie  minimum 3 kg, ryż klasy I 
100% ryżu białego, wolny od szkodników, ziarna nie 
sklejone. barwa żółtobiała. 

Szt. 16   

 RAZEM        NETTO/ BRUTTO     

 

 


