
Część 1. Artykuły mleczne, nabiał, jaja

L.p Nazwa towaru
Jednostka 

miary
ilość

Wartość 

jednostko

wa brutto

Wartość brutto       

( kol 4x kol 5)

Oferowany produkt      (opis, 

nazwa producenta)

1 2 3 4 5 6 7

1

Jaja kurze świeże , kl.A, kategoria wagowa L o 

wadze od 63g do 73 g, znakowane zgodnie z 

polskimi normami, poddawane dezynfekcji 

przez naświetlanie, pakowane w sterylne 

wytłaczanki

szt 5500

2 jogurt naturalny gęsty 390g-400g szt 70

3

jogurt kremowy owocowy,    (zaw owoców min 

11,5%, op 120g -150g)
szt 1500

4 kefir naturalny niskotłuszczowy, 1 litr l 4

5

masło roślinne w kubku-margaryna do 

smarowania pieczywa, skład: oleje i tłuszcze 

roślinne (słonecznikowy 24%, rzepakowy),zaw 

tłuszczu 80%( 500G)

szt 300

6 maślanka naturalna niskotłuszczowa, 1 litr l 4

7 Mleko UHT 2% tłuszczu, karton l 700

8

ser biały, półtłusty z mleka krowiego,świeży 

klasa I z konsystencja do krojenia 
kg 120

9

ser sałatkowo-kanapkowy typu feta, (półtłusty 

miękki solankowy  opakowanie wagowo 200g-

270 g)
szt 10

10

Ser topiony kremowy w krążku mix smaków op 

8x22,5g (180g)
szt 40

11

Ser topiony różne smaki (w bloczku tzw batony 

op 100g)
szt 200

12

Ser topiony rózne smaki w plastrach 130g (8 szt 

w opakowaniu)
szt 200

Załącznik do opisu przedmiotu zamówienia



13

Ser żółty pełnotłusty, dobrze krojący się, o 

łagodnym smaku, w blokach po ok. 3 kg, nie 

klejący się, nie kruszący się, tłuszczu nie wiecej 

niż 27g/ 100g produktu

kg 130

14

serek homogenizowany  owocowy opakowanie 

wagowo  140g-150g
szt 200

15

serek homogenizowany waniliowy,opakowanie 

wagowo  150g-200g
szt 130

16

Serek śmietankowy puszysty do smarowania, 

rózne smaki: z czosnkiem, ze szczypiorem, 

naturalny (wagowo opakowanie 150g )

szt 60

17

Śmietana gęsta, słodka, do zupyzaw. tłuszczu 

18%( kubek 400 g)
szt 150

18 Śmietana słodka 30% UHT, w kartonie, op 500g
szt 350

Razem

…………………………………….

podpis Wykonawcy


