
 

 

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY 

 

Pakiet 1 - Pieczywo 

Lp. Przedmiot zamówienia 
Jednostka 

miary 
Ilość 

Cena 

jednostkowa 

netto 

[PLN] 

Wartość netto 

[PLN] 

VAT 

[%] 

Wartość brutto 

[PLN] 

1. 
Chleb mieszany pszenno – żytni krojony 

1kg 
kg 30 000     

2. Chleb pszenny krojony 0,8kg kg 17 000     

3. Chleb graham krojony 0,5kg kg 5 800     

4. Chleb bezglutenowy 0,5kg kg 50     

5. Bułka tarta kg 350     

6. Bułka grahamka 80g szt. 50 000     

7. Bułka zwykła poznańska 90g szt. 50 000     

8. Bułka zwykła mała 50g szt. 1 500     

9 Bułka hot-dog 100g szt. 50     

10. Bułka kanapkowa 400g szt. 220     

RAZEM    

 

WYMAGANIA: 

1. Dostawy odbywać się będą na koszt i ryzyko Wykonawcy do siedziby Zamawiającego (wraz z rozładunkiem do pomieszczeń magazynowych 

Kuchni Szpitalnej) na każdorazowe wezwanie Zamawiającego w terminie od poniedziałku do soboty (6 razy w tygodniu) do godziny 7:00 za 

wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, samochodem przystosowanym do przewozu żywności, zgodnie z wszelkimi normami i przepisami 

obowiązującymi w tym zakresie. 

2. Zamawiający w okresie gwarancji jakości będzie zgłaszać Wykonawcy ujawnione wady faksem w formie elektronicznej. Czas reakcji 

Wykonawcy na zgłoszenie Zamawiającego wynosi do 1 dni roboczego od momentu dokonania zgłoszenia przez Zamawiającego. Stwierdzenie 

 

 

 

(Pieczęć Wykonawcy) 

 



wad oraz wymiana wadliwego przedmiotu dostawy będą potwierdzane protokolarnie. Termin dostarczenia wymienianego towaru nie może 

przekroczyć 1 dnia roboczego od daty dokonania zgłoszenia przez Zamawiającego. 

3. Dostarczony przedmiot zamówienia musi być dobrej jakości oraz czynności objęte przedmiotem zamówienia winny być wykonywane zgodnie 

z przepisami ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia w szczególności z zachowaniem przez podmioty zobowiązane, zasad systemu 

analizy i krytycznych punktów kontroli (HACCP). Ponadto, Wykonawca zobowiązuje się do udostępnienia dokumentów potwierdzających 

w/w wymagań na każde żądanie Zamawiającego. 

4. Opis wymaganego towaru: 

1) Chleb wymieniony w pozycji 1÷4 podłużny, krojony w kromki o jednakowej grubości; 

2) Bułki wymienione w pozycji 6÷8 okrągłe lub owalne; 

3) Pieczywo dobrze wypieczone, skórka chleba powiązana z miękiszem, miękisz elastyczny nie może się kruszyć ani być lepki; 

4) Zapach i smak swoisty dla danego gatunku pieczywa. 

5. Cechy dyskwalifikujące: 

a) Pieczywo zdeformowane, zgniecione, uszkodzone mechanicznie; 

b) Zabrudzone, spalone, miękisz lepki niedopieczony z zakalcem, z obecnością grudek mąki, soli; 

c) Smak gorzki, kwaśny, zbyt słony lub niesłony, 

d) Zapach stęchły lub inny obcy, zapach fermentownego ciasta . 

6. Wykonawca dostarczy przed pierwszą dostawą wykaz alergenów dla wszystkich produktów  

 

 

 

Miejscowość …………………………, dnia …………  r. 
 

 

  …………………………………………………… 

  Pieczątka i podpis osoby/ób upoważnionej/ych 

do reprezentowania Wykonawcy 

 

 

 



 

 

 

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY 

 

 

Pakiet 2 – Wyroby cukiernicze 

Lp. Przedmiot zamówienia 
Jednostka 

miary 
Ilość 

Cena 

jednostkowa 

netto 

[PLN] 

Wartość netto 

[PLN] 

VAT 

[%] 

Wartość brutto 

[PLN] 

1. 

Kołacz z makiem – ciasto drożdżowe 

przekładane makiem, grubość warstwy 

maku ok. 2 cm z posypką 

kg 120     

2. 

Kołacz z serem – ciasto drożdżowe 

przekładane serem, grubość warstwy sera 

ok. 2cm z posypką 

kg 270     

3. 

Kołacz z jabłkiem – ciasto drożdżowe 

przekładane jabłkiem, grubość warstwy 

jabłek ok. 2 cm z posypką 

kg 330     

4. 
Kołacz drożdżowy z posypką bez 

dodatków 
kg 250     

5. Pączki szt. 1000     

6. Drożdże kostka 500g kg 80     

7. Bułka maślana 50g szt. 15 000     

8. Kołaczyki różne smaki 100g szt. 25 000     

9. Mak mielony kg 70     

RAZEM    

 

WYMAGANIA 

1. Dostawy odbywać się będą na koszt i ryzyko Wykonawcy do siedziby Zamawiającego (wraz z rozładunkiem do pomieszczeń magazynowych 

Kuchni Szpitalnej) na każdorazowe wezwanie Zamawiającego w terminie od poniedziałku do soboty (6 razy w tygodniu) do godziny 7:00 za 

 

 

 

(Pieczęć Wykonawcy) 

 



wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, samochodem przystosowanym do przewozu żywności, zgodnie z wszelkimi normami i przepisami 

obowiązującymi w tym zakresie. 

2. Zamawiający w okresie gwarancji jakości będzie zgłaszać Wykonawcy ujawnione wady faksem w formie elektronicznej. Czas reakcji 

Wykonawcy na zgłoszenie Zamawiającego wynosi do 1 dni roboczego od momentu dokonania zgłoszenia przez Zamawiającego. Stwierdzenie 

wad oraz wymiana wadliwego przedmiotu dostawy będą potwierdzane protokolarnie. Termin dostarczenia wymienianego towaru nie może 

przekroczyć 1 dnia roboczego od daty dokonania zgłoszenia przez Zamawiającego. 

3. Dostarczony przedmiot zamówienia musi być dobrej jakości oraz czynności objęte przedmiotem zamówienia winny być wykonywane zgodnie 

z przepisami ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia w szczególności z zachowaniem przez podmioty zobowiązane, zasad systemu 

analizy i krytycznych punktów kontroli (HACCP). Ponadto, Wykonawca zobowiązuje się do udostępnienia dokumentów potwierdzających 

w/w wymagań na każde żądanie Zamawiającego. 

4. Opis wymaganego towaru: 

a) Kołacz z makiem – świeże, ciasto drożdżowe przekładane makiem, grubość warstwy maku ok. 2 cm z posypką, nadzienie swoiście wilgotne, 

warstwa ciasta drożdżowego o charakterystycznym kremowym kolorze 

b) Kołacz z serem – świeże, ciasto drożdżowe przekładane serem, grubość warstwy sera ok. 2cm z posypką, nadzienie swoiście wilgotne, 

warstwa ciasta drożdżowego o charakterystycznym kremowym kolorze 

c) Kołacz z jabłkiem – świeże, ciasto drożdżowe przekładane jabłkiem, grubość warstwy jabłek ok. 2 cm z posypką, nadzienie swoiście 

wilgotne o bursztynowo-brunatnym zabarwieniu, warstwa ciasta drożdżowego o charakterystycznym kremowym kolorze 

d) Kołacz drożdżowy z posypką bez dodatków – świeży, ciasto drożdżowe o charakterystycznym kremowym kolorze 

e) Pączki – świeże, z nadzieniem, z posypką lub z lukrem 

f) Drożdże kostka 500g 

g) Bułka maślana 50g 

h) Kołaczyki różne smaki 100g 

i) Mak mielony 

5. Cechy dyskwalifikujące: 

a)  Wypieki zdeformowane, zgniecione, uszkodzone mechanicznie; 

b) Zabrudzone, spalone, miękisz lepki niedopieczony z zakalcem, z obecnością grudek mąki, soli albo innych nieczystości ; 

c) Zapach stęchły lub inny obcy. 

6. Wykonawca dostarczy przed pierwszą dostawą wykaz alergenów dla wszystkich produktów 
 



Miejscowość …………………………, dnia …………  r. 
 

 

  …………………………………………………… 

  Pieczątka i podpis osoby/ób upoważnionej/ych 

do reprezentowania Wykonawcy 

 

 

 

        


