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( 4x5)
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(kol. 6 + VAT)

Nazwa produktu, asortyment  (nazwa, producent,
kraj pochodzenia, dane charakterystyczne)

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Ryba filet z Miruny – filet bez skóry, 
ości 3% lodu, waga 225 – 340g, produkt 
głęboko mrożony, nowozelandzka, typu 
Amaltal lub równoważna, 

kg 600

2

Paluszki rybne z fileta, niemielone 
– mintaj 54%, panier sypki: mąka pszenna, 
woda, papryka, kurkuma, sól, olej roślinny, 
produkt głęboko mrożony,

kg 400

3

Kalafior mrożony – bukiet różyczek 
mrożonych: barwa typowa dla kalafiora, bez 
obcych posmaków, sypkie, nieoblodzone, 
niezlepione, nieuszkodzone mechanicznie, 
typu „Hortex” lub równoważna, opakowanie 
od 0,5 do 2,5 kg

kg 120

4

Groszek zielony – barwa typowa dla 
groszku zielonego, bez obcych posmaków, 
sypki, nieoblodzony, niezlepiony, 
nieuszkodzony mechanicznie, opk.0,5-5,0 
kg, typu „Hortex” lub równoważna

kg 120



5

Truskawki mrożone – owoce I 
kategorii, jednolite odmianowo w partii, 
bez szypułek, całe, sypkie, bez obcych 
posmaków, nieoblodzone, niezlepione, 
nieuszkodzone mechanicznie, opakowanie
od 0,5 do 2,5 kg, typu „Hortex” lub 
równoważna

kg 360

6

Mieszanka warzywna mrożona –
bukiet jarzyn mrożonych: wiosenny, zupa 
zimowa, wiosenna, jesienna, barwa 
typowa dla poszczególnych warzyw, 
warzywa sypkie, bez obcych posmaków, 
nieoblodzone, niezlepione, nieuszkodzone
mechanicznie, opakowanie od 0,5 do 2,5 
kg, typu „Hortex” lub równoważna

kg 130

7

Mieszanka kompotowa – 
mieszanka wieloskładnikowa, barwa 
typowa dla poszczególnych owoców, 
owoce sypkie, bez obcych posmaków, 
nieoblodzone, niezlepione, 
nieuszkodzone mechanicznie, 
opakowanie od 0,5 do 2,5 kg, typu 
„Hortex” lub równoważna

kg 800

8

Marchewka z groszkiem – 
marchewka pokrojona w kostkę, barwa 
typowa dla kalafiora, bez obcych 
posmaków, sypkie, nieoblodzone, 
niezlepione, nieuszkodzone 
mechanicznie, opakowanie od 0,5 do 2,5 
kg, typu „Hortex” lub równoważna

kg 200

9

Malina mrożona – barwa typowa dla 
malin, bez obcych posmaków, owoce, 
sypkie, nieoblodzone, niezlepione, 
nieuszkodzone mechanicznie, opak.0,5-
2,5 kg, typu „Hortex” lub równoważna

kg 50

10 Fasolka szparagowa mrożona – kg 120



zielona lub żółta, I kat., odcinki strąków z 
obciętymi końcami o długości od 20 mm 
do 40 mm, jednolite odmianowo, sypkie, 
niepołamane, niezlepione, nieoblodzone, 
opakowanie od 0,5 do 2,5 kg, typu 
„Hortex” lub równoważna

11

Brokuł mrożony - bukiet różyczek 
mrożonych: barwa typowa dla brokułów, 
bez obcych posmaków, sypkie, 
nieoblodzone, niezlepione, 
nieuszkodzone mechanicznie, 
opakowanie od 0,5 do 2,5 kg, typu 
„Hortex” lub równoważna

kg 160

12

Czarna porzeczka - owoce I 
kategorii, jednolite odmianowo w partii, 
całe, sypkie, bez obcych posmaków, 
nieoblodzone, niezlepione, 
nieuszkodzone mechanicznie, opak. od 
0,5 do 2,5 kg, typu „Hortex” lub 
równoważna

kg 40

13

Marchew mini – barwa typowa dla 
marchewki, bez obcych posmaków, 
sypkie, nieoblodzone, niezlepione, 
nieuszkodzone mechanicznie, opak.0,5 - 
2,5 kg, typu „Hortex” lub równoważna

kg 160

14

Warzywa na patelnie – barwa 
typowa dla danych warzyw, bez obcych 
posmaków, sypkie, nieoblodzone, 
niezlepione, nieuszkodzone 
mechanicznie, opak. 0,5 – 2,5 kg, typu 
„Hortex” lub równoważna

kg 160

15

Mieszanka chińska – barwa typowa
dla danych warzyw, bez obcych 
posmaków, sypkie, nieoblodzone, 
niezlepione, nieuszkodzone 
mechanicznie, opakowanie 2,5 kg, typu 
„Hortex” lub równoważna

kg 60



16

Papryka mix kolor – barwa typowa 
dla danych warzyw,  bez obcych 
posmaków, sypkie, nieoblodzone, 
niezlepione, nieuszkodzone 
mechanicznie, opakowanie 2,5 kg, typu 
„Hortex” lub równoważna

kg 40

17

Borówki mrożone -  barwa typowa 
dla danych warzyw, bez obcych 
posmaków, sypkie, nieoblodzone, 
niezlepione, nieuszkodzone 
mechanicznie, opakowanie 2,5 kg, typu 
„Hortex” lub równoważna

kg
10

18

Kukurydza mrożona - barwa 
typowa dla danych warzyw, bez obcych 
posmaków, sypkie, nieoblodzone, 
niezlepione, nieuszkodzone 
mechanicznie, opakowanie 2,5 kg, typu 
„Hortex” lub równoważna

kg 10

19 Ryba sola - filet bez ości, skóry, 4% 
lodu, produkt głęboko mrożony, 

kg 40
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