
Lp. Nazwa
Jednostka 

miary
Ilość

Wartość 

jednostkowa 

brutto

Wartość brutto 

(ko. 4 x kol.5)

 Oferowany produkt (nazwa, 

producent) 

1 2 3 4 5 6 7

1 Masło 200g o  zawartości tłuszczu 82%  szt. 2500

2

Jogurt owocowy z ekstra dużymi kawałkami 

owoców (ok. 10% zawartosci owoców), kubek 150g 

(różne smaki). Skład produktu: mleko, cukier, 

owoce, mleko zagęszczone odtłuszczone, koncentrat 

z marchwi, buraka itd., aromat, żywe kultury 

bakterii.

szt. 1950

3 Jogurt naturalny 3%, opakowanie kubek  370 g szt. 120

4
Twarożek pakowany w plastikowe wiaderko, masa 

netto  1kg
szt. 10

5

Kefir naturalny, opakowanie kubrk 330 g. Składniki: 

mleko pasteryzowane, białka mleka, żywe kultury 

bakterii. 

szt. 150

6
Mleko UHT o zawartości tłuszczu 3,2%,  

pasteryzowane, opakowanie karton 1l
szt. 950

7

Śmietana 18% do zup sosów i sałatek,  opakowanie 

400g .Składniki: śmietanka pasteryzowana (99%), 

skrobia modyfikowana kukurydziana, substancja 

zagęszczająca: mączka chleba świętojańskiego, 

kultury bakterii mlekowych. 

szt. 450

8
Śmietana 30%, opakowanie 400g. Składniki: 

śmietanka pasteryzowana, stabilizator
szt. 70

9

Ser żółty  edamski,  zawartość tłuszczu 45%, 

podpuszczkowy, dojrzewający. Skład: mleko 

pasteryzowane, sól, kultury bakterii, dopuszczalna 

obecność barwnika annato, bez konserwantów.

kg 170

Załącznik do opisu przedmiotu zamówienia

Dostawa artykułów spozywczych dla Zespółu Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku

Część 1. Artykuły mleczne, nabiał, jaja i tłuszcze zwierzęce



10

Ser żółty  salami,  zawartość tłuszczu 45%. Skład: 

mleko pasteryzowane, sól, kultury bakterii, 

dopuszczalna obecność barwnika annato, bez 

konserwantów.

kg 120

11 Ser twarogowy półtłusty kg 200

12

Ser topiony, smak naturalny, opakowanie - sztabki 

100 g. Skład: odtłuszczone mleko, ser (28%), masło, 

odtłuszczone mleko w proszku, sole emulgujące, 

białka mleka, sół, regulator kwasowości: kwas  

cytrynowy.

kg 10

13

Ser żółty  królewski, zawartość tłuszczu 45%, 

podpuszczkowy, dojrzewający. Skład: mleko 

pasteryzowane, sół, kultury bakterii, dopuszczalna 

obecność barwnika annato, bez konserwantów.

kg 250

14

Puszysty serek twarogowy do smarowania, 

opakowanie kubek 150g (różne smaki). Skład: ser 

twarogowy, odtłuszczone mleko w proszku, sól, 

regulator kwasowości: kwas cytrynowy.

szt. 110

15

Serek homogenizowany, opakowanie  150g , różne 

smaki. Skład: mleko, śmietanka, cukier, białka 

mleka, aromat lub dodatek laski wanilii, kultury 

bakterii mlekowych.

szt. 550

16
Serek topiony, miks smaków - trójkąty, łączna waga 

krążka 200g 
szt. 60

17
Jogurt typu greckiego, naturalny, opakowanie kubek 

150 g
szt. 50

18

Puszysty serek do smarowania, opakowanie kubek 

150g (różne smaki). Składniki:  serek śmietankowy 

(mleko pasteryzowane i śmietana), dodatki (np. 

papryka, pomidory, szczypiorek z cebulką itp.), sól, 

białka mleka, aromat.

szt. 100

19

Jaja kurze świeże, klasa A , kategoria wagowa L, 

jaja duże o wadze - od 63 g do 73 g: - znakowane 

zgodnie z polskimi normami -poddawane 

dezynfekcji przez naświetlanie - pakowane: w 

sterylne wytłaczarki

szt. 5000

Razem:
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Podpis Wykonawcy


