
Lp. Nazwa
Jedostka 

miary
ilość

Wartość 

jednostkowa 

brutto

Wartość brutto 

(kol. 4 x kol. 5)

 Oferowany produkt (nazwa, 

producent) 

1 2 3 4 5 6 7

1
Ananasy w puszce, plastry, waga netto do 600g, masa owoców 

netto po odcieku min. 340g
szt. 40

2 Bazylia suszona, op. 10g szt. 70

3 Brzoskwinie w puszce, połówki, masa netto do 850g, masa 

owoców po odcieku min 460g.
szt. 30

4
Chrzan tarty, opakowanie do 200g, na kwasku cytrynowym, 

zawartość chranu min. 54%
szt. 40

5
Cukier  biały kryształ, sypki z buraków cukrowych, opakowanie 

od 1kg do 25 kg
kg 280

6 Cukier puder 400g szt. 10

7 Cukier wanilinowy 30g szt. 70

8 Czosnek niedzwiedzi suszony 6g szt. 30

9 Czosnek granulowany 20g szt. 90

10
Dżem, różne smaki, opakowanie do 280g, z kawałakmi 

owoców, zawartość owoców min. 40%
szt. 400

11
Fasola czerwona w puszce, masa netto do 400g, masa netto po 

odcieku min. 240g
szt. 50

12 Fasola sucha typu Jaś kg 100

13

Galaretka owocowa (proszek do rozpuszczenia w wodzie), 

różne smak: truskawkowy, pomarańczowy, wiśniowy, 

brzoskwiniowy itp.

szt. 40

14 Groch łuskany suchy, połówki kg 70

Załącznik do opisu przemiotu zamówienia

Część 5. Pozostałe artykuły żywnościowe, przyprawy, kawa , herbata, tłuszcze roślinne

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



15
Groszek konserwowy, opakowanie puszka -  do 400 g, po 

odcieku 240 g
szt. 50

16
Herbata owocowa aromatyzowana malinowa 34 g (20 torebek)

szt. 50

17
Herbata czarna 150g (100 torebek), bez dodatków smakowych

szt. 100

18
Herbata czarna 140g (100 torebek), bez dodatków smakowych

szt. 70

19

Kawa zbożowa rozpuszczalna, sypana, bezkofeinowa z 

karmelem, w składzie zboża 72% (jęczmień,żyto), cykoria, 

burak cukrowy, opakowanie 200g 

szt. 30

20 Kakao z Ghany, 11% tłuszczu kakowego, opakowanie 80g szt. 60

21
Ketchup, do produkcji którego użyto 161g pomidorów na 100g 

produktu, opakowanie plastikowe 480g 
szt. 240

22 Koncentrat pomidorowy 30%, opakowanie szklane 190-200g szt. 300

23
Konfitura, 100g produktu sporządzono z 60g owoców, 

opakowanie szklane 240g, różne smaki 
szt. 100

24
Kukurydza konserwowa w puszce 400g, masa po odcieku 220g

szt. 60

25 Kwasek cytrynowy, opakowanie min.  25g szt. 150

26 Liście laurowe, opakowanie 6g szt. 110

27 Majeranek, opakowanie 9g szt. 130

28

Majonez, opakowanie szklane 620g, skład: sól, gorczyca, 

cukier, guma guar, karoteny, musztarda, ocet spirytusowy, olej 

rzepakowy, skrobia modyfikowana, żółtka jaj, woda, sól 

wapaniowo-disodowa.

szt. 130

29
Mięta suszona ekspresowa w torebkach, opakowanie  30sztuk

szt. 40

30 Miód pszczeli, prawdziwy, opakowanie  370g szt. 170

31 Musztarda francuska, opakowanie szklane 185-190g szt. 30

32 Musztarda sarepska, opakowanie 180-190g szt. 40

33 Ogórki konserwowe, opakowanie szklane 920g szt. 70



34 Oregano, opakowanie 10g szt. 30

35 Papryka konserwowa, opakowanie szklane  900ml szt. 30

36

Pasztet drobiowy (np. podlaski lub belgijski, lub mazowiecki), 

różne smaki: klasyczny, z dodatkiem pomidorów, pieczarek, 

opakowanie  50g

szt. 500

37
Szczaw, skład" 84% szczaw, woda, sól, opakowanie szklane 

350g, masa netto 280g
szt. 120

38 Papryka słodka mielona, opakowanie 20g szt. 60

39 Pieprz czarny mielony, opakowanie 20g szt. 200

40 Pieprz ziarnisty, opakowanie 20g szt. 150

41

Pomidory krojone w puszce bez skór, masa netto 390-400g. 

Skład: pomidory, sok pomidorowy, sól, regulator kwasowości. szt. 170

42 Przyprawa do kurczaka, opakowanie 30g, skład:  mieszanka 

curry, papryka słodka, chili, czosnek, imbir, pieprz czarny i sól.

szt. 80

43 Rodzynki, opakowanie 100g szt. 20

44
Seler marynowany,wiórki,  opakowanie szklane 320g, po 

odcieku 160 g
szt. 50

45
Sok przecierowy owocowy, opakowanie szklane 300ml, różne 

smaki
szt. 1000

46 Sól jodowo-potasowa o obniżonej zawartości sodu. kg 130

47 Susz buraka czerwonego, opakowanie 100g szt. 50

48 Tymianek suszony op. 10g szt. 40

49
Przyprawa do potraw (np.Vegeta lub Kucharek, lub Warzywko, 

lub Jarzynka), opakowanie 200g 
szt. 70

50

Przyprawa do potraw bez glutaminianu sodu, opakowanie 300g, 

skład: warzywa suszone (marchew, pasternak, cebula, czosnek, 

natka selera,

pietruszki, lubczyka) , pieprz czarny, liść laurowy, ziele 

angielskie, barwnik- ryboflawina.

szt. 100



51

Przyprawa do mięsa mielonego, opakowanie 20g , skład: sól, 

czosnek, marchew, pieprz czarny, gorczyca, papryka słodka, 

pasternak, majeranek, chili, kolendra, szałwia, cebula, ziele 

angielskie, tymianek, rozmaryn, natka pietruszki, goździki.
szt. 50

52

Zioła prowansalskie -skład: rozmaryn, bazylia, tymianek, 

szałwia, mięta pieprzowa, cząber ogrodowy, lebiodka i 

majeranek, opakowanie 10g

szt. 40

53 Ziele angelskie, opakowanie  12g szt. 80

54 Suszone grzyby leśne np. podgrzybek, op. do 40 g kg 1

55

Sos sałatkowy francuski winaigrette w proszku, bez dodatku 

sztucznych barwników, glutaminianu sodu i konserwantó;, 

skład: cukier, sól, regulatory kwasowości: dioctan sodu, kwas 

cytrynowy, czosnek, skrobia modyfikowana, natka pietruszki 

(5,5%), bazylia, gorczyca biała (1%), olej rzepakowy, estragon 

(0,5%), oregano, tymianek, pieprz biały; opakowanie 9g

szt. 80

56 Olej rzepakowy  1litr, opakowanie plastikowa butelka szt. 250

57 Baton zbożowy musli z polewą, min. 30% zbóż, 40g/szt. szt. 1800

58 Ocet spirytusowy 10%, opakowanie 500 ml szt. 20

59 Kurkuma mielona, opakowanie 20 g szt. 30

60

Mieszanka przypraw curry, skład: sól, kurkuma, kozieradka, 

kolendra, czosnek, kmin rzymski, gorczyca, cynamon - 4,1 %, 

imbir - 2,5%, goździki, papryka słodka, gałka muszkatołowa, 

chili, anyż, opakowanie 20 g

szt. 30

………………………………………….
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