
Część 5. POZOSTAŁE ARTYKUŁY ŻYWNOŚCIOWE, PRZYPRQAWY, HERBATA, TŁUSZCZE ROŚLINNE

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

ananas w lekkim syropie, plastry,( waga 

netto 565g, po odsączeniu 340g)
szt 20

2

barszcz biały (-zakwas butelka  500 ml)bez 

zawartości octu i glutaminianu sodu
l 40

3

cukier biały o wysokiej jakości,kryształ, 

op.1kg  klasa I
kg 169

4

cukier puder 9 sypki bez oznak skawalenia 

(op 500 g)
kg 5

5 cukier wanilinowy op 30 g szt 100

6 cynamon  drobno mielony op  15g szt 10

7

czosnek granulowany drobno mielony  op  

20g
szt 250

8

ćwikła z chrzanem ( słoiczek szklany 250g- 

370)
szt 60

9 Drożdże świeże op 100 g szt 4

10

Dżem niskosłodzony pasteryzowany z 

kawałkami owoców,( zaw owoców 40%, w 

słoiczku szklanym 250-280 g)
szt 40

11 fasola sucha cała typu  piękny jaś karłowy kg 100

12 gałka muszkatołowa mielona op 15g-20g szt 6

13

groch suchy łuskany połówki bez oznak 

pokruszenia 
kg 40

14

groszek konserowy w puszcze( groszek cały 

nie zmiażdżone opakowanie wagowo  400g 

po ods 240g-400g)
szt 30

Załącznik do opisu przedmiotu zamówienia



15

grzyby suszone borowik szlachetny, 

podgrzybek krojony op do 100g
kg 0,5

16

herbata czarna ekspresowa (100 torebek po 

2g) wzbogacona naturalną esencją ze 

świeżych listków herbaty,bez oznak pleśni
op 30

17

Kakao o obniżonej zawartości tłuszczu 

kakaowego 10%-12% , 100/ kakaowca w 

proszku, op  200g.)
kg 2

18 kasza jęczmienna pęczak sypka klasa I kg 70

19 Kasza jęczmienna wiejska średnia  klasa I kg 100

20 kasza manna klasa I kg 10

21

ketchup pasteryzowany pikantny łagodny ( 

zawartość pomidorów 160g/100g-butelka 

plastikowa 480g bez konserwantów
szt 40

22

koncentrat pomidorowy pasteryzowany (zaw 

ekstrakru 30% ( op szkolane 900 ml)
szt 80

23

kukurydza konserwowa słodka w puszce ( 

kukurydza cały nie zmiażdżona opakowanie 

wagowo 400g po ods. 220g)
szt 50

24 kurkuma mielona op 20g szt 20

25 kwasek cytrynowy op  20g szt 60

26 liść laurowy op  5g-6g szt 60

27 Majeranek otarty op  8g -10g szt 200

28

majonez ( bez konserwantów. Zaw. Tłuszczu 

65% , op- 900g
szt 50

29

Makaron kokardki jajeczny z maki pszennej 

klasa I
kg 240

30

makaron krajanka jajeczny z maki pszennej 

klasa I
kg 60

31

makaron rurki jajeczny z maki pszennej klasa 

I
kg 60

32

makaron świderki jajeczny z maki pszennej 

klasa I
kg 150



33 mąka krupczatka kg 10

34

Mąka pszenna sucha bez oznak skawalenia 

typ 480,
kg 180

35

mąka ziemniaczana sucha bez oznak 

skawalenia
kg 5

36 musztarda sarepska op wagowo 180g-210g szt 20

37 ocet spirytusowy 10%, l 20

38

ogórki konserwowe (900g po odcieku 430 

opakowanie szklane)
szt 160

39

Olej rafinowany rzepakowy( zaw tłuszczu 

92%)
l 200

40

Oliwki zielone, czarne ( opakowanie wagowo 

240 po osd 100g) ( 235g )
szt 6

41 Papryka słodka drobno mielona op 15g-20g szt 100

42

pieprz czarny drobno mielony- aromatyczny 

op 20g kl I
szt 200

43

płatki śniadaniowe kukurydziane pełne ziarno 

+ wit. , wapń, żelazo 500g 
kg 20

44

płatki śniadaniowe kukurydziane pełne ziarno 

+ wit. , wapń, żelazo 500g różne smaki 
kg 20

45 proszek do pieczenia bez oznak grudek 30g szt 50

46 Przyprawa carry 20g szt 30

47

Przyprawa do mięs  wieprzowych sypka 

łagodna , kompozycja ziół i warzyw 

suszonych op 200g 
szt 60

48

Przyprawa do mięs  drobiowych sypka 

łagodna, kompozycja ziół i warzyw suszonych 

op 200g 
szt 60

49

przyprawa do zup w płynie typu maggi( 

opakowanie wagowo 200ml-215ml) 
szt 90



50

przyprawa warzywna ( suszone warzywa , 

rozdrobnione z przyprawami typu pieprz i sól 

itp.) typu vegeta200g 
szt 200

51

Rodzynki suszone bezpestkowe całe owoce ( 

opakow. wagowo 200 g ) bez oznak peśni
szt 20

52 ryż biały długoziarnisty sychy
kg 140

53 Smalec wieprzowy  wyborowy( kostka 250g )
szt 120

54 soda oczyszczona 80g szt 15

55

Sok march-owocowy( przecierowy past. Z 

wit. C 330m op szklane/plastik)
szt 500

56 sok owocowy, kartonik ze słomką  200ml szt 1000

57

sos czosnkowy płynny,( opakowanie wagowo 

960g )
szt 10

58

sos do sałatek ( typu :francuzki grecki 

koperkowy op  9g )
szt 200

59

sos słodko-kwaśny z ananasem i warzywami : 

marchewka, pietruszka, papryka( op szklane 

550g )
szt 200

60 sól spożywcza jodowana (drobna ważona, ) kg 180

61

syrop malinowy, truskawkowy,( op szklane 

zawartość ekstraktu min 50% op 1l.)
l 60

62

szczaw konserwowy.(  krojony, pastryzowany 

słoiczek szklany 350g)
szt 150

63

tortilla placki pszenne wraps 62,5 g placek (  

srednica 25 cm-30 cm)
szt 210

64

zacierki  (makaron jajeczny, zacierka z 

kurkumą z mąki pszennej) 
kg 50

65 Ziele angielskie całe op  -20g szt 50

66 zioła bazylia (otarta bez łodyżek) op10g szt 10

67 zioła lubczyk (otarty-bez łodyzek op 30g szt 50



68 zioła oregano (otarte-bez łodyzek op  10g szt 10

Razem

…………………………………………

podpis Wykonawcy


