
Załącznik nr 2 do SIWZ 

 

 

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY 

 

Pakiet 1 - Nabiał 1 
 

Lp. Przedmiot zamówienia 
Jednostka 

miary 
Ilość 

Cena 

jednostkowa 

netto 

[PLN] 

Wartość netto 

[PLN] 

VAT 

[%] 

Wartość brutto 

[PLN] 

1. Mleko 2% tłuszczu luz worek 5 l l 65 000     

2. Mleko 2% tłuszczu woreczek 0,5 l l 6 500     

3. Śmietana 18% słodka luz worek 5 l l 6 700     

4. Twaróg półtłusty kostka 250g vacum kg 5 000     

5. Twaróg chudy kostka 250g vacum kg 320     

6. Mleko 0,5% tłuszczu karton 1 l l 110     

7. Mleko 3,2% tłuszczu karton 1 l l 30     

8. Śmietanka jednorazowa pakowana po 10 szt. op. 25     

9. Mleko bez laktozy karton 1 l l 320     

    

 

1. Dostawy będą się obywać się na koszt i ryzyko Wykonawcy do siedziby Zamawiającego z rozładunkiem do pomieszczeń magazynowych, na każdorazowe wezwanie w 

terminie 1 dnia roboczego od momentu złożenia zamówienia, od poniedziałku do soboty poza dniami ustawowo wolnymi od pracy w godzinach od 5:00 do 7:00, samochodem 

dostosowanym do przewozu żywności w opakowaniach zabezpieczających jakość towaru, zgodnie z wszelkimi normami i przepisami obowiązującymi w tym zakresie;  

2. Dostawy nabiału i tłuszczów odbywać się będą samochodem z chłodnią spełniającym wymogi sanitarno-higieniczne do transportu mleka i przetworów mlecznych, w 

opakowaniach zabezpieczających jakość dostarczanego towaru, zgodnie z wszelkimi normami i przepisami obowiązującymi w tym zakresie;     

3. Dostarczony towar winien odpowiadać normom jakościowym, a także spełniać inne wymagania, zwłaszcza w zakresie oznakowania dostarczanych towarów, a nadto spełniać 

wszelkie wymagania w zakresie bezpieczeństwa i higieny środków spożywczych określone w ogólnie obowiązujących przepisach’      

4. Dostarczany towar musi być świeży w I gatunku;        

5. Przyjęcie każdej dostawy poprzedzone będzie kontrolą ilościową i jakościową. W przypadku niezgodności z obowiązującymi przepisami i ustaleniami, bądź jeśli będzie 

posiadał wady jakościowe lub ilościowe, towar nie zostanie przyjęty. Wykonawca na własny koszt niezwłocznie wymieni towar 

6. Przetwory mleczne muszą być dostarczane zgodnie z Rozporządzeniem Komisji EWG Nr 1898/97 w sprawie ochrony oznaczeń stosowanych w obrocie mlekiem i 

przetworami mlecznymi. W rozumieniu niniejszego rozporządzenia „przetwory mleczne” oznaczają produkty uzyskiwane wyłącznie z mleka, przez co należy rozumieć, że 

 

 

 

(Pieczęć Wykonawcy) 

 



można do nich dodać substancje konieczne do ich wytworzenia, pod warunkiem, że substancje nie są używane do zastąpienia, w całości lub częściowo, jakichkolwiek 

naturalnych składników mleka;        

7. Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji (terminu przydatności do spożycia) licząc od daty dostawy:        

a) mleko – 3 dni;        

b) śmietana, twaróg – 14 dni;        

c) pozostałe produkty – 1 miesiąc        

8. Dostawca musi posiadać wdrożony HACCP i/lub Zasady Dobrej Praktyki Higienicznej;   

9. Opis wymaganego towaru:   

Mleko 2% tłuszczu luz worek 5 l - świeże, słodkie o naturalnym zapachu;  

Mleko 2% tłuszczu woreczek 0,5 l - świeże, słodkie o naturalnym zapachu;  

Śmietana 18% słodka luz worek lub wiaderko 5 l 

Twaróg półtłusty kostka 250g vacum - barwa biała, zapach świeży, konsystencja zwarta 

Twaróg chudy kostka 250g vacum - barwa biała, zapach świeży, konsystencja zwarta 

Mleko 0,5% tłuszczu karton 1 l 

Mleko 3,2% tłuszczu karton 1 l 

Śmietanka jednorazowa pakowana po 10 szt. 

Mleko bez laktozy karton 1 l     

10. Cechy dyskwalifikujące:           

a) Kwaśny i zepsuty twaróg;        

b) Uszkodzone lub zabrudzone opakowania.        

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

 

 

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

 

  …………………………………………………… 

  Pieczątka i podpis osoby/ób upoważnionej/ych 

do reprezentowania Wykonawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 do SIWZ 

 

 

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY 

 

 

Pakiet 2 – Nabiał 2 

Lp. Przedmiot zamówienia 
Jednostka 

miary 
Ilość 

Cena 

jednostkowa 

netto 

[PLN] 

Wartość netto 

[PLN] 

VAT 

[%] 

Wartość brutto 

[PLN] 

1. Jogurt owocowy 125 g szt. 48 000     

2. Jogurt naturalny 175 g szt. 14 000     

3. Kefir kubek 400 g szt. 4 500     

4. Ser homogenizowany smakowy 150 g szt. 22 000     

5. Ser homogenizowany naturalny 150 g szt. 8 000     

6. Maślanka 1 L szt. 30     

7. Jogurt 0% tł. naturalny 150 g szt. 350     

    

 

 

 

1. Dostawy będą się obywać się na koszt i ryzyko Wykonawcy do siedziby Zamawiającego z rozładunkiem do pomieszczeń magazynowych, na każdorazowe wezwanie  

w terminie 1 dnia roboczego od momentu złożenia zamówienia, od poniedziałku do soboty poza dniami ustawowo wolnymi od pracy w godzinach od 5:00 do 7:00, samochodem 

dostosowanym do przewozu żywności w opakowaniach zabezpieczających jakość towaru, zgodnie z wszelkimi normami i przepisami obowiązującymi w tym zakresie; 

      

 

 

 

(Pieczęć Wykonawcy) 

 



2. Dostawy nabiału i tłuszczów odbywać się będą samochodem z chłodnią spełniającym wymogi sanitarno-higieniczne do transportu mleka i przetworów mlecznych,  

w opakowaniach zabezpieczających jakość dostarczanego towaru, zgodnie z wszelkimi normami i przepisami obowiązującymi w tym zakresie;   

3. Dostarczony towar winien odpowiadać normom jakościowym, a także spełniać inne wymagania, zwłaszcza w zakresie oznakowania dostarczanych towarów, a nadto spełniać 

wszelkie wymagania w zakresie bezpieczeństwa i higieny środków spożywczych określone w ogólnie obowiązujących przepisach’     

4. Dostarczany towar musi być świeży w I gatunku;        

5. Przyjęcie każdej dostawy poprzedzone będzie kontrolą ilościową i jakościową. W przypadku niezgodności z obowiązującymi przepisami i ustaleniami, bądź jeśli będzie 

posiadał wady jakościowe lub ilościowe, towar nie zostanie przyjęty. Wykonawca na własny koszt niezwłocznie wymieni towar 

6. Przetwory mleczne muszą być dostarczane zgodnie z Rozporządzeniem Komisji EWG Nr 1898/97 w sprawie ochrony oznaczeń stosowanych w obrocie mlekiem  

i przetworami mlecznymi. W rozumieniu niniejszego rozporządzenia „przetwory mleczne” oznaczają produkty uzyskiwane wyłącznie z mleka, przez co należy rozumieć, że 

można do nich dodać substancje konieczne do ich wytworzenia, pod warunkiem, że substancje nie są używane do zastąpienia, w całości lub częściowo, jakichkolwiek 

naturalnych składników mleka;        

7. Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji (terminu przydatności do spożycia) licząc od daty dostawy zgodnie z umową.      

8. Dostawca musi posiadać wdrożony HACCP i/lub Zasady Dobrej Praktyki Higienicznej;   

9. Opis wymaganego towaru:   

Jogurt owocowy i naturalny - kubek PCV 125g - 175g zaw. tłuszczu 0% do 2%; skrzep jednolity, zwarty. Barwa odpowiednia do zastosowanego dodatku. Smak i zapach 

orzeźwiający, lekko kwaśny; 

Kefir kubek 400 g 

Ser homogenizowany smakowy 150 g 

Ser homogenizowany naturalny 150 g 

Maślanka 1 L 

Jogurt 0% tł. naturalny 150 g     

10. Cechy dyskwalifikujące : uszkodzone lub zabrudzone opakowania.        

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

 

   

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

  …………………………………………………… 

  Pieczątka i podpis osoby/ób upoważnionej/ych 

do reprezentowania Wykonawcy 



Załącznik nr 2 do SIWZ 

 

 

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY 

 

 

Pakiet 3 – Nabiał 3 

Lp. Przedmiot zamówienia 
Jednostka 

miary 
Ilość 

Cena 

jednostkowa 

netto 

[PLN] 

Wartość netto 

[PLN] 

VAT 

[%] 

Wartość brutto 

[PLN] 

1. Masło extra 82% tł. kostka 200g  kg 5 500     

2. Ser twardy 45% tł. (nie wyrób seropodobny) kg 2 500     

3. 
Ser topiony pełnotłusty kostka 100g (nie wyrób 

seropodobny) 
kg 3 250 

 
   

4. Masło porcjowane 82% tł. 10g szt. 150     

5. Mleko w proszku pełne luz worek 20-25 kg kg 1 400     

6. Ser twardy bez laktozy plasterkowany op. 150g op. 70     

    

 

1. Dostawy będą się obywać się na koszt i ryzyko Wykonawcy do siedziby Zamawiającego z rozładunkiem do pomieszczeń magazynowych, na każdorazowe wezwanie  

w terminie 1 dnia roboczego od momentu złożenia zamówienia, od poniedziałku do soboty poza dniami ustawowo wolnymi od pracy w godzinach od 5:00 do 7:00, samochodem 

dostosowanym do przewozu żywności w opakowaniach zabezpieczających jakość towaru, zgodnie z wszelkimi normami i przepisami obowiązującymi w tym zakresie;  

2. Dostawy nabiału i tłuszczów odbywać się będą samochodem z chłodnią spełniającym wymogi sanitarno-higieniczne do transportu mleka i przetworów mlecznych,  

w opakowaniach zabezpieczających jakość dostarczanego towaru, zgodnie z wszelkimi normami i przepisami obowiązującymi w tym zakresie;    

3. Dostarczony towar winien odpowiadać normom jakościowym, a także spełniać inne wymagania, zwłaszcza w zakresie oznakowania dostarczanych towarów, a nadto spełniać 

wszelkie wymagania w zakresie bezpieczeństwa i higieny środków spożywczych określone w ogólnie obowiązujących przepisach;     

4. Dostarczany towar musi być świeży w I gatunku;        

5. Przyjęcie każdej dostawy poprzedzone będzie kontrolą ilościową i jakościową. W przypadku niezgodności z obowiązującymi przepisami i ustaleniami, bądź jeśli będzie 

posiadał wady jakościowe lub ilościowe, towar nie zostanie przyjęty. Wykonawca na własny koszt niezwłocznie wymieni towar 

6. Przetwory mleczne muszą być dostarczane zgodnie z Rozporządzeniem Komisji EWG Nr 1898/97 w sprawie ochrony oznaczeń stosowanych w obrocie mlekiem  

i przetworami mlecznymi. W rozumieniu niniejszego rozporządzenia „przetwory mleczne” oznaczają produkty uzyskiwane wyłącznie z mleka, przez co należy rozumieć, że 

 

 

 

(Pieczęć Wykonawcy) 

 



można do nich dodać substancje konieczne do ich wytworzenia, pod warunkiem, że substancje nie są używane do zastąpienia, w całości lub częściowo, jakichkolwiek 

naturalnych składników mleka;        

7. Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji (terminu przydatności do spożycia) licząc od daty dostawy zgodnie z umową;     

8. Dostawca musi posiadać wdrożony HACCP i/lub Zasady Dobrej Praktyki Higienicznej;   

9. Opis wymaganego towaru:   

Masło extra 82% tł. kostka 200g  - barwa jednolita, konsystencja zwarta, smarowna, smak i zapach świeży, bez oznak zjełczenia 

Ser twardy 45% tł. (nie wyrób seropodobny) - barwa żółta, kremowa, konsystencja stała, twarda, umożliwiająca łatwe krojenie, zapach świeży 

Ser topiony pełnotłusty kostka 100g (nie wyrób seropodobny) - opakowanie jednostkowe kostka 100g, wyprodukowany przy użyciu topników z serów naturalnych bez dodatków 

smakowych, konsystencja smarowna, barwa jednolita 

Masło porcjowane 82% tł. 10g - barwa jednolita, konsystencja zwarta, smarowna, smak i zapach świeży, bez oznak zjełczenia 

Mleko w proszku pełne luz worek 20-25 kg - konsystencja sypka, bez grudek, zapach swoisty 

Ser twardy bez laktozy plasterkowany op. 150g 

10. Cechy dyskwalifikujące:        

a) Zapach świadczący o rozpoczętym procesie jełczenia tłuszczu;           

b) Uszkodzone lub zabrudzone opakowania.        

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

 

   

 

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

 

  …………………………………………………… 

  Pieczątka i podpis osoby/ób upoważnionej/ych 

do reprezentowania Wykonawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 do SIWZ 

 

 

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY 

 

Pakiet 4 – Tłuszcze 

Lp. Przedmiot zamówienia 
Jednostka 

miary 
Ilość 

Cena 

jednostkowa 

netto 

[PLN] 

Wartość netto 

[PLN] 

VAT 

[%] 

Wartość brutto 

[PLN] 

1. 
Tłuszcz roślinny do smarowania pieczywa, kubek 

500 g o zawartości masła minimum 1% 
kg 3 600 

 
   

2. 
Tłuszcz roślinny do smarowania pieczywa, kostka 

250 g o zawartości masła minimum 1% 
kg 1 600 

 
   

3. Margaryna mleczna kostka 250 g kg 6 200     

4. Olej rzepakowy butelka 1l l 950     

5. Frytura do smażenia (blok 10-12 kg) kg 160     

    

 

 

 
1. Dostawy będą się obywać się na koszt i ryzyko Wykonawcy do siedziby Zamawiającego z rozładunkiem do pomieszczeń magazynowych, na każdorazowe wezwanie w 

terminie 1 dnia roboczego od momentu złożenia zamówienia, od poniedziałku do soboty poza dniami ustawowo wolnymi od pracy w godzinach od 5:00 do 7:00, samochodem 

dostosowanym do przewozu żywności w opakowaniach zabezpieczających jakość towaru, zgodnie z wszelkimi normami i przepisami obowiązującymi w tym zakresie;  

2. Dostawy nabiału i tłuszczów odbywać się będą samochodem z chłodnią spełniającym wymogi sanitarno-higieniczne do transportu mleka i przetworów mlecznych, w 

opakowaniach zabezpieczających jakość dostarczanego towaru, zgodnie z wszelkimi normami i przepisami obowiązującymi w tym zakresie;     

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo doraźnego uzupełnienia poszczególnego zamówienia;  

4. Dostarczony towar winien odpowiadać normom jakościowym, a także spełniać inne wymagania, zwłaszcza w zakresie oznakowania dostarczanych towarów, a nadto spełniać 

wszelkie wymagania w zakresie bezpieczeństwa i higieny środków spożywczych określone w ogólnie obowiązujących przepisach’      

5. Dostarczany towar musi być świeży w I gatunku;        

6. Przyjęcie każdej dostawy poprzedzone będzie kontrolą ilościową i jakościową. W przypadku niezgodności z obowiązującymi przepisami i ustaleniami, bądź jeśli będzie 

posiadał wady jakościowe lub ilościowe, towar nie zostanie przyjęty. Wykonawca na własny koszt niezwłocznie wymieni towar      

7. Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji (terminu przydatności do spożycia) licząc od daty dostawy zgodnie z umową;     

        

 

 

 

(Pieczęć Wykonawcy) 

 



8. Dostawca musi posiadać wdrożony HACCP i/lub Zasady Dobrej Praktyki Higienicznej;   

9. Opis wymaganego towaru:   

Tłuszcz roślinny do smarowania pieczywa, kubek 500 g o zawartości masła minimum 1% 

Tłuszcz roślinny do smarowania pieczywa, kostka 250 g o zawartości masła minimum 1% 

Margaryna mleczna kostka 250 g - barwa jednolita, konsystencja zwarta, smarowna, smak i zapach świeży, bez oznak zjełczenia 

Olej rzepakowy butelka 1l 

Frytura do smażenia (blok lub wiaderko 10-12 kg) 

10. Cechy dyskwalifikujące:        

a) Zapach świadczący o rozpoczętym procesie jełczenia tłuszczu;            

b) Uszkodzone lub zabrudzone opakowania.        

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

 

 

 

 

 

 

 

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

 

  …………………………………………………… 

  Pieczątka i podpis osoby/ób upoważnionej/ych 

do reprezentowania Wykonawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 do SIWZ 

 

 

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY 

 
 

 

 

Pakiet 5 – Jaja  

Lp. Przedmiot zamówienia 
Jednostka 

miary 
Ilość 

Cena 

jednostkowa 

netto 

[PLN] 

Wartość netto 

[PLN] 

VAT 

[%] 

Wartość brutto 

[PLN] 

1. Jaja kurze, świeże, wielkość L szt. 108 000     

    

 

 
1. Dostawy jaj obywać się będą na koszt i ryzyko Wykonawcy do siedziby Zamawiającego z rozładunkiem do pomieszczeń magazynowych, na każdorazowe wezwanie w 

terminie do 2 dni od momentu złożenia zamówienia, od poniedziałku do piątku poza dniami ustawowo wolnymi od pracy w godzinach od 6:00 do 12:00, samochodem 

dostosowanym do przewozu jaj w opakowaniach zabezpieczających jakość towaru, zgodnie z wszelkimi normami i przepisami obowiązującymi w tym zakresie; 

2. Jaja powinny być świeże i dobrej jakości oraz powinny spełniać normy w zakresie oznakowania jaj.        

3. Przyjęcie każdej dostawy poprzedzone będzie kontrolą ilościową i jakościową. W przypadku niezgodności z obowiązującymi przepisami i ustaleniami, bądź jeśli będzie 

posiadał wady jakościowe lub ilościowe, towar nie zostanie przyjęty. Wykonawca na własny koszt niezwłocznie wymieni towar. 

4. Termin przydatności do spożycia 21 dni;          

5. Dostawca musi posiadać wdrożony system kontroli jakości żywności HACCP i/lub Zasady Dobrej Praktyki Higienicznej;       

6. Opis wymaganego towaru:         

a) jaja w klasie wagowej L       

b) skorupka: czysta, nieuszkodzona, normalny kształt;       

c) żółtko: bez wyraźnego zarysu, lekko ruchome podczas obrotu jajem;     

d) białko: przejrzyste, przezroczyste;        

e) zarodek: rozwinięcie niewidoczne;        

f) ciała obce: niedopuszczalne;        

g) zapach obcy: niedopuszczalny.        

    

 

 

 

(Pieczęć Wykonawcy) 

 



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

 

  …………………………………………………… 

  Pieczątka i podpis osoby/ób upoważnionej/ych 

do reprezentowania Wykonawcy 

 


