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WYROBY GARMAŻERYJNE 

Lp. NAZWA 

PRODUKTU 

OPIS PRODUKTU J. M. ILOŚĆ 

SZACUNKOWA 

CENA 

NETTO 

PODATEK 

VAT (%) 

CENA 

BRUTTO 

WARTOŚĆ 

BRUTTO 

1 Gołąbki z ryżem 

i mięsem 

Produkt świeży, z widocznie 

umieszczonym terminem przydatności do 

spożycia nie krótszym niż 3 dni od daty 

dostarczenia. 

kg 380 

    

2 Pierogi ruskie Produkt świeży, z widocznie 

umieszczonym terminem przydatności do 

spożycia nie krótszym niż 3 dni od daty 

dostarczenia. 

kg 560 

    

3 Kopytka Produkt świeży, z widocznie 

umieszczonym terminem przydatności do 

spożycia nie krótszym niż 3 dni od daty 

dostarczenia. 

kg 365 

    

4 Krokiety ze 

słodką  kapustą 

Produkt świeży, z widocznie 

umieszczonym terminem przydatności do 

spożycia nie krótszym niż 3 dni od daty 

dostarczenia. 

kg 310 

    

5 Naleśniki z 

serem 

Produkt świeży, z widocznie 

umieszczonym terminem przydatności do 

spożycia nie krótszym niż 3 dni od daty 

dostarczenia. 

kg 460 

    

Razem 
 

 



 

NABIAŁ 

Lp. NAZWA 

PRODUKTU 

OPIS PRODUKTU J. M. ILOŚĆ 

SZACUNKOWA 

CENA 

NETTO 

PODATEK 

VAT (%) 

CENA 

BRUTTO 
WARTOŚĆ 

BRUTTO 
1 Mleko 

spożywcze 

Produkt pakowany w przeźroczystych 

butelkach wykonanych z tworzywa 

sztucznego o pojemności 1 litr, 

zawartość tłuszczu w produkcie 2%, na 

opakowaniu umieszczony widoczny 

termin ważności do spożycia nie 

krótszy niż 5 dni. 

szt. 390 

    

2 Masło  Produkt zawierający 82% tłuszczu, 

sprzedawany w formie kostki waga 200 

gr. pakowany w folię spożywczą 

kolorową, na opakowaniu umieszczony 

widoczny termin ważności do spożycia 

nie krótszy niż 14 dni. 

szt. 1390 

    

3 Twaróg  Produkt półtłusty klasa pierwsza, 

świeży, na opakowaniu umieszczony 

widoczny termin ważności do spożycia 

nie krótszy niż 4 dni. 

kg 200 

    

4 Śmietana Produkt świeży, pakowany w 

plastikowe pojemniki o objętości 400 

gr. zawartość tłuszczu w produkcie 

18% na opakowaniu umieszczony 

widoczny termin ważności do spożycia 

nie krótszy niż 10 dni. 

szt. 1460 

    

5 Jaja  Produkt świeży, termin ważności do 

spożycia nie krótszy niż 20 dni. 
szt. 1890 

    

Razem 
 

 



 

PIECZYWO 

Lp. NAZWA 

PRODUKTU 

OPIS PRODUKTU J. M. ILOŚĆ 

SZACUNKOWA 

CENA 

NETTO 

PODATEK 

VAT (%) 

CENA 

BRUTTO 

WARTOŚĆ 

BRUTTO 

1 Chleb  Produkt świeży, mieszany w składzie 

mąka pszenna oraz żytnia. Produkt 

krojony, pakowany w worki foliowe, na 

opakowaniu umieszczony widoczny 

termin ważności do spożycia nie krótszy 

niż 2 dni. Waga 700 gr. 

szt. 670 

    

2 Bułka tarta Produkt świeży, pakowany w torebki 

papierowe o wadze 500 gr. termin 

ważności do spożycia umieszczony na 

opakowaniu, nie krótszy niż 1 miesiąc.  

szt. 15 

    

3 Bułki zwykłe Produkt świeży,  szt. 320     

4 Chleb graham Produkt świeży, mieszany w składzie 

mąka pszenna oraz żytnia. Produkt 

krojony, pakowany w worki foliowe, na 

opakowaniu umieszczony widoczny 

termin ważności do spożycia nie krótszy 

niż 2 dni. Waga 400 gr. 

szt. 455 

    

Razem 
 

 

                                                                         



 

MIĘSO I WĘDLINY, RYBY 

Lp. NAZWA 

PRODUKTU 

OPIS PRODUKTU J. M. ILOŚĆ 

SZACUNKOWA 

CENA 

NETTO 

PODATEK 

VAT (%) 

CENA 

BRUTTO 

WARTOŚĆ 

BRUTTO 

1 Kości kulinarne Produkt świeży z terminem ważności do 

spożycia nie krótszym niż 2 dni.  
kg 70 

    

2 Łopatka  Produkt świeży z terminem ważności do 

spożycia nie krótszym niż 2 dni. 
kg 515 

    

3 Schab b/k Produkt świeży z terminem ważności do 

spożycia nie krótszym niż 2 dni. kg 132 
    

4 Filet z kurczaka Produkt świeży z terminem ważności do 

spożycia nie krótszym niż 2 dni. 
kg 385 

    

5 Kiełbasa 

podwawelska 

Produkt świeży z terminem ważności do 

spożycia nie krótszym niż 2 dni. W 

składzie produktu 83% zawartości 

wieprzowiny. 

kg 420 

    

6 Szynka 

wieprzowa extra 

kulka b/kości 

Produkt świeży z terminem ważności do 

spożycia nie krótszym niż 2 dni. kg 287 

    

7 Ryby - kostka 

panierowana z 

mintaja 

Produkt mrożony z terminem ważności 

do spożycia nie krótszym niż 1 miesiąc kg 480 

    

8 Ryba  -płaty 

panierowane z 

mintaja 

Produkt mrożony z terminem ważności 

do spożycia nie krótszym niż 1 miesiąc kg 50 

    

9 Ryba  miruna-

filet bez skóry 

Produkt mrożony z terminem ważności 

do spożycia nie krótszym niż 1 miesiąc 
kg 220 

    

Razem 
 

 



 

 

OWOCE I WARZYWA 

Lp. NAZWA 

PRODUKTU 

OPIS PRODUKTU J. M. ILOŚĆ 

SZACUNKOWA 

CENA 

NETTO 

PODATEK 

VAT (%) 

CENA 

BRUTTO 

WARTOŚĆ 

BRUTTO 

1 Burak ćwikłowy Produkt świeży z terminem ważności do 

spożycia nie krótszym niż 2 dni.  
kg 175 

    

2 Ogórek kiszony Produkt świeży pakowany w woreczki 

foliowe o wadze 400g z terminem 

ważności do spożycia nie krótszym niż 1 

miesiąc. 

szt. 207 

    

3 Kapusta kiszona Produkt świeży pakowany  w  wiaderka 

10kg  z terminem ważności do spożycia 

nie krótszym niż 1 miesiąc. 

kg 420 

    

4 Kapusta główka 

czerwona 

Produkt świeży   z terminem ważności 

do spożycia nie krótszym niż 1 miesiąc. 
kg 70 

    

5 Kapusta główka 

biała 

Produkt świeży z terminem ważności do 

spożycia nie krótszym niż 5 dni. 
kg 555 

    

6 Marchew Produkt świeży z terminem ważności do 

spożycia nie krótszym niż 5 dni. 
kg 903 

    

7 Pietruszka Produkt świeży z terminem ważności do 

spożycia nie krótszym niż 5 dni. 
kg 53 

    

8 Cebula Produkt świeży z terminem ważności do 

spożycia nie krótszym niż 5 dni. 
kg 100 

    

9 Ziemniaki Produkt świeży z terminem ważności do 

spożycia nie krótszym niż 5 dni. 
kg 3500 

    

10 Groch łuskany Produkt świeży z terminem ważności do 

spożycia nie krótszym niż 1 miesiąc. 
kg 47 

    

11 Fasola Jaś Produkt świeży z terminem ważności do 

spożycia nie krótszym niż 1 miesiąc. 
kg 116 

    

12 Koper świeży Produkt świeży z terminem ważności do 

spożycia nie krótszym niż 2 dni. 
sztuka 305 

    

13 Pietruszka- 

natka 

Produkt świeży z terminem ważności do 

spożycia nie krótszym niż 2 dni. 
sztuka 405 

    

14 Pieczarki Produkt świeży z terminem ważności do 

spożycia nie krótszym niż 2 dni. 
kg 102 

    



15 Sałata zielona Produkt świeży z terminem ważności do 

spożycia nie krótszym niż 2 dni. 
sztuka 100 

    

16 Pomidory  Produkt świeży z terminem ważności do 

spożycia nie krótszym niż 2 dni. 
kg 70 

    

17 Ogórek świeży Produkt świeży z terminem ważności do 

spożycia nie krótszym niż 2 dni 
kg 100 

    

18 Jabłka Produkt świeży z terminem ważności do 

spożycia nie krótszym niż 2 dni 
kg 305 

    

19 Gruszki Produkt świeży z terminem ważności do 

spożycia nie krótszym niż 2 dni 
kg 70 

    

20 Banany Produkt świeży z terminem ważności do 

spożycia nie krótszym niż 2 dni 
kg 273 

    

21 Mandarynki Produkt świeży z terminem ważności do 

spożycia nie krótszym niż 2 dni 
kg 195 

    

Razem 
 

 



 

ART. SPOŻYWCZE SUCHE 

Lp. NAZWA 

PRODUKTU 

OPIS PRODUKTU J. M. ILOŚĆ 

SZACUNKOWA 

CENA 

NETTO 

PODATEK 

VAT (%) 

CENA 

BRUTTO 

WARTOŚĆ 

BRUTTO 

1 Cukier kryształ Produkt pakowany w papierowe torebki 

1 kilogramowe, na opakowaniu 

umieszczony widoczny termin 

ważności do spożycia nie krótszy niż 2 

miesiące.  

kg 100 

    

2 Miód pszczeli Produkt pakowany w słoiki szklane 

1litrowe,na opakowaniu umieszczony 

widoczny termin ważności do spożycia 

nie krótszy niż 2 miesiące 

litry               71 

    

3 Kasza 

jęczmienna 

gruba 

"KUPIEC" 

Produkt pakowany, na opakowaniu 

umieszczony widoczny termin 

ważności do spożycia nie krótszy niż 2 

miesiące. 

sztuki 375 

    

4 Kasza gryczana 

"KUPIEC" 

Produkt pakowany, na opakowaniu 

umieszczony widoczny termin 

ważności do spożycia nie krótszy niż 2 

miesiące. 

sztuki 403 

    

5 Mąka Produkt pakowany w papierowe torebki 

1 kilogramowe, na opakowaniu 

umieszczony widoczny termin 

ważności do spożycia nie krótszy niż 2 

miesiące. Mąka pszenna typ 500. 

kg 155 

    

6 Makaron 

świderki  

LUBELLA 

Produkt pakowany w worki 400 

gramowe, na opakowaniu umieszczony 

widoczny termin ważności do spożycia 

nie krótszy niż 2 miesiące. 

sztuki 1542 

    

7 Olej rzepakowy 

-Kujawski 

Produkt pakowany w butelki 

przezroczyste wykonane z tworzywa 

sztucznego, na opakowaniu 

umieszczony widoczny termin 

ważności do spożycia nie krótszy niż 2 

miesiące. Butelki 5 litr. 

 

litry            157 

    



8 Herbata 

granulowana 

Produkt pakowany w opakowania 90 

gr., na opakowaniu umieszczony 

widoczny termin ważności do spożycia 

nie krótszy niż 2 miesiące. 

sztuki 170 

    

9 Koncentrat 

pomidorowy 

Pudliszki 

Produkt pakowany, na opakowaniu 

umieszczony widoczny termin 

ważności do spożycia nie krótszy niż 2 

miesiące. Produkt 30%. 

sztuki 600 

    

10, Koncentrat 

buraczany 

Krakus 

Produkt pakowany,  na opakowania  

umieszczony widoczny termin 

ważności do spożycia nie krótszy niż 2 

miesiące. 

sztuki 10 

    

11 Ryż długo -

ziarnisty Kupiec 

Produkt pakowany w opakowania 1 

kilogramowe, na opakowaniu 

umieszczony widoczny termin 

ważności do spożycia nie krótszy niż 2 

miesiące. 

kg 262 

    

12 Sól morska Produkt pakowany w opakowania 1 

kilogramowe, na opakowaniu 

umieszczony widoczny termin 

ważności do spożycia nie krótszy niż 2 

miesiące. 

kg 71 

    

13 Lubczyk Produkt pakowany w opakowania 20 

gr. na opakowaniu umieszczony 

widoczny termin ważności do spożycia 

nie krótszy niż 2 miesiące. 

sztuki 65 

    

14 Papryka słodka 

mielona 

Produkt pakowany w opakowania 20 

gr. na opakowaniu umieszczony 

widoczny termin ważności do spożycia 

nie krótszy niż 2 miesiące 

sztuki 320 

    

15 Pieprz mielony Produkt pakowany w opakowania 20 

gr. ,na opakowaniu umieszczony 

widoczny termin ważności do spożycia 

nie krótszy niż 2 miesiące 

sztuki 4033 

    

16 Czosnek 

granulowany 

Produkt pakowany w opakowania 20 

gr.,na opakowaniu umieszczony 

widoczny termin ważności do spożycia 

sztuki 554 

    



nie krótszy niż 2 miesiące 

17 Oregano Produkt pakowany w opakowania 20 

gr. na opakowaniu umieszczony 

widoczny termin ważności do spożycia 

nie krótszy niż 2 miesiące. 

sztuki 10 

    

18 Majeranek Produkt pakowany w opakowania 20 

gr. na opakowaniu umieszczony 

widoczny termin ważności do spożycia 

nie krótszy niż 2 miesiące. 

sztuki 56 

    

19 Kminek mielony Produkt pakowany w opakowania 20 

gr. na opakowaniu umieszczony 

widoczny termin ważności do spożycia 

nie krótszy niż 2 miesiące. 

sztuki                45 

    

20 Zioła 

prowansalskie 

Produkt pakowany w opakowania 20 

gr. na opakowaniu umieszczony 

widoczny termin ważności do spożycia 

nie krótszy niż 2 miesiące. 

sztuki 10 

    

21 Oliwa z oliwek Produkt pakowany w butelki szklane 1 

litrowe, na opakowaniu umieszczony 

widoczny termin ważności do spożycia 

nie krótszy niż 2 miesiące. 

 

sztuki 5 

    

22 Ziele angielskie Produkt pakowany w opakowania 20 

gr. na opakowaniu umieszczony 

widoczny termin ważności do spożycia 

nie krótszy niż 2 miesiące. 

sztuki 10 

    

Razem 
 

 



 

MROŻONKI 

Lp. NAZWA 

PRODUKTU 

OPIS PRODUKTU J. M. ILOŚĆ 

SZACUNKOWA 

CENA 

NETTO 

PODATEK 

VAT (%) 

CENA 

BRUTTO 

WARTOŚĆ 

BRUTTO 

1 Kalafior 

różyczki 

Produkt mrożony pakowany w 

opakowania, na opakowaniu 

umieszczony widoczny termin 

ważności do spożycia nie krótszy niż 

2 miesiące. Pojemność 1 litr. 

sztuki 360 

    

2 Mieszanka 

bukiet warzyw 

Produkt 7-składnikowy, mrożony, 

pakowany w opakowania 400g, na 

opakowaniu umieszczony widoczny 

termin ważności do spożycia nie 

krótszy niż 2 miesiące. Pojemność 1 

litr. 

sztuki 220 

    

3 Truskawki  Produkt mrożony, pakowany w 

opakowania 400g, na opakowaniu 

umieszczony widoczny termin 

ważności do spożycia nie krótszy niż 

2 miesiące.  

sztuki 325 

    

4 Marchewka 

mrożona 

Produkt mrożony, pakowany w 

opakowania 400g, na opakowaniu 

umieszczony widoczny termin 

ważności do spożycia nie krótszy niż 

2 miesiące.  

sztuki 115 

    

5 Mieszanka 

kompotowa 

Produkt mrożony, pakowany w 

opakowania 400g, na opakowaniu 

umieszczony widoczny termin 

ważności do spożycia nie krótszy niż 

2 miesiące. 

sztuki 100 

    

Razem 
 

 

 


