
                                                                                                FORMULARZ CENOWY                                                   załącznik nr 1/7
                                                                            do ogłoszenia  SP2/271/11/2015                                                                                                                        

……………………….
(pieczęć Wykonawcy)

CZĘŚĆ 7 – POZOSTAŁE ARTYKUŁY ŻYWNOŚCIOWE

Lp. Nazwa j.m.
Przewidywa

na
ilość

Cena
jedn.
netto

Wartość
netto
( 4x5)

Wartość
brutto

(kol.6 + VAT)

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

1 2 3 4 5 6 6

1
Cukier biały, kryształ polski- 
opakowanie jednostkowe: torebki papierowe 
1 kg

kg 10

2

Herbata ekspresowa - czarna, po 
zaparzeniu esencjonalny napar, wyraźnie 
wyczuwalny smak herbaty, po zaparzeniu 
kolor ciemnobrązowy, bez obcych 
zapachów, opakowanie100 sztuk, typu 
Rooibos lub równoważna.

szt. 60

3

Herbata owocowa ekspresowa – 
po zaparzeniu esencjonalny napar, wyraźny
wyczuwalny smak owocowy, po zaparzeniu 
kolor dostosowany do danego owocu, różne
smaki, opakowanie 50 sztuk,

szt. 10

4 Zakwas buraczany- typu Krakus lub 
równoważna, opakowanie 300 ml

szt. 36

5

Kasza jęczmienna - średnia, 
perłowa mazurska, po ugotowaniu 
powinna być sypka i nie powinna się 
sklejać, w opakowaniach o masie 
1 kg,

kg 400

6

Keczup – powinno się znajdować 190 g 
pomidorów lub więcej na 100 g produktu, 
bez obcych posmaków, barwa intensywnie 
czerwona, opakowania jednostkowe butelki 
plastikowe 
o pojemności do 500 g, typu Pudliszki lub 
równoważna, 

szt. 15

7 Koncentrat pomidorowy - 
konsystencja stała w formie pasty, kolor 
czerwony, typu 
Pudliszki  lub równoważna, opakowanie 

szt. 210



jednostkowe: słoik 850 g, zawierające nie 
więcej niż 10 g cukrów w 100g produktu 
gotowego do spożycia, zawierające nie 
więcej niż 10 g tłuszczu w 100 g produktu 
gotowego do spożycia,

8
Mąka pszenna pełnoziarnista - typ 
1850, opakowania jednostkowe 1 kg, torebki 
papierowe, typu Lubella lub równoważna, 

kg 600

9

Makaron Świdry durum - po 
ugotowaniu konsystencja stała nie powinien 
się sklejać, bez dodatków i ulepszaczy, typu 
Lubella lub równoważna,  opakowania 
jednostkowe 500 g, 

kg 450

10

Makaron Kokarda lub Muszle lub 
Kolanka durum - po ugotowaniu 
konsystencja stała nie powinien się sklejać, 
bez dodatków i ulepszaczy, typu Lubella 
opakowania jednostkowe 500 g

kg 100

11

Makaron Łazankowy durum  - po 
ugotowaniu konsystencja stała nie powinien 
się sklejać, bez dodatków i ulepszaczy, typu 
Lubella lub równoważna, opakowania 
jednostkowe 500 g

kg 50

12

Makaron Spaghetti durum - po 
ugotowaniu konsystencja stała nie powinien 
się sklejać, bez dodatków i ulepszaczy, typu 
Lubella lub równoważna, opakowania 
jednostkowe 500 g

kg 300

13

Makaron Penne durum – po 
ugotowaniu konsystencja stała, nie powinien 
się sklejać, bez dodatków, ulepszaczy, 
opakowanie jednosetowe 500 g, typu Lubella 
lub równoważna, 

kg 25

14

Olej uniwersalny (rzepakowy) - 
uniwersalny, spożywczy, nadający się do 
smażenia i sałatek, typu „Kujawski”, 
opakowania butelki plastikowe 1 - 3  litry, olej
roślinny rafinowany o zawartości kwasów 
jednonienasyconych powyżej 50% i 
zawartości kwasów wielonienasyconych 
poniżej 40%

szt. 300

15

Ryż  pełnoziarnisty - ziarno ryżu długie 
preparowane termicznie (100%), po 
ugotowaniu sypkie, lekkie, puszyste, 
niesklejone, ziarna powinny się rozdzielać, 
opakowania do 1kg, typu Sonko lub 
równoważny, 

kg 450



16

Groszek konserwowy - kolor zielony, 
soczysty, ziarna całe, niezepsute, bez 
obcych zapachów, opakowania puszki o 
pojemności do 300 g, , zawierające nie 
więcej niż 10 g cukrów w 100g produktu 
gotowego do spożycia, zawierające nie 
więcej niż 10 g tłuszczu w 100 g produktu 
gotowego do spożycia, j, typu Pudliszki lub 
równoważny, 

szt. 10

17

Kminek mielony - opakowania 
jednostkowe  20 g, bez dodatku soli/sodu, 
cukru i substancji słodzących, typu Prymat, 
Kamis lub równoważna, 

szt. 50

18

Kminek cały – opakowanie jednostkowe 
20g, bez dodatku soli/sodu, cukru i substancji
słodzących, , typu Prymat, Kamis lub 
równoważna,

szt. 3

19

Bazylia – korzenno – balsamiczny zapach i
lekko kwaskowaty, chłodząco – orzeźwiający 
smak, konsystencja sypka, opakowania 
jednostkowe  10 g, bez dodatku soli/sodu, 
cukru i substancji słodzących,  typu Prymat, 
Kamis lub równoważna,

szt. 20

20

Oregano – bez obcych zapachów, 
konsystencja sypka, opakowania 
jednostkowe  10 g, bez dodatku soli/sodu, 
cukru i substancji słodzących, typu Prymat, 
Kamis lub równoważna,

szt. 25

21

Kukurydza konserwowa - ziarna 
młodej kukurydzy luzem w zalewie, 
konserwującej, ziarna całe nieuszkodzone, 
zalewa barwy żółtawej i żółta, opalizująca lub
mętna z osadem tkanki roślinnej na dnie 
opakowania, konsystencja miękka – 
wyrównana, smak i zapach – 
charakterystyczny dla kukurydzy bez obcych 
smaków i zapachów, opakowania: puszki o 
pojemności do 300 g, nie modyfikowana 
genetycznie, typu Pudliszki lub równoważna, 
zawierająca nie więcej niż 10 g cukrów w 100
g/ml produktu gotowego do spożycia, 
zawierająca nie więcej niż 10 g tłuszczu w 
100 g/ml produktu gotowego do spożycia,

szt. 10

 22 Liść laurowy - bez obcych zapachów, 
opak. jednostkowe  6 g, bez dodatku 
soli/sodu, cukru i substancji słodzących, 

szt. 60



typu Prymat, Kamis lub równoważna,

23

Majeranek - aromatyczny, gorzki smak, 
opak. jednostkowe  8 g, bez dodatku 
soli/sodu, cukru i substancji słodzących,  typu
Prymat, Kamis lub równoważna,

szt. 100

 24

Musztarda - konsystencja gęsta, 
kolor odpowiedni dla danego surowca, 
gęsta konsystencja, stonowana barwa 
musztardy, wykonana na bazie 
naturalnych surowców, nie zawierająca 
konserwantów i sztucznych barwników, 
opakowania jednostkowe 1000 g, , 
zawierające nie więcej niż 10 g cukrów 
w 100g produktu gotowego do spożycia,
zawierające nie więcej niż 10 g tłuszczu 
w 100 g produktu gotowego do 
spożycia,

szt. 5

25

Pieprz naturalny mielony - 
wyrazisty, ostry aromat i piekący smak, 
opakowania jednostkowe do 50 g, typu 
Prymat, Kamis lub równoważna, be dodatku
soli/sodu,

szt. 150

26

Pieprz ziołowy - typu Prymat lub 
równoważna, opakowania jednostkowe do 20
g, bez dodatku soli/sodu, typu Prymat, Kamis
lub równoważna,

szt. 60

27

Papryka łagodna lub ostra w 
proszku - smak słodki, kolor czerwony, 
konsystencja sypka, zapach swoisty dla 
papryki, opakowania jednostkowe do 20 g,
bez dodatku soli/sodu, cukru i substancji 
słodzących, typu Prymat, Kamis lub 
równoważna,

szt. 90

28

Czosnek granulowany - 
charakterystyczny piekący smak, swoisty 
zapach dla czosnku, konsystencja sypka, 
opakowanie jednostkowe do 20 g, bez 
dodatku soli/sodu, cukru i substancji 
słodzących, typu Prymat, Kamis lub 
równoważna,

szt. 50

29

Sól - sól o obniżonej zawartości sodu 
(sodowo – potasowa), warzona, spożywcza, 
opakowanie jednostkowe 350 g- 1kg,  typu 
Sante lub równoważna, 

kg 200

30 Koperek suszony – bez obcych 
zapachów, aromatyczny, konsystencja sypka,

szt. 30



opakowanie jednostkowe od 7 g, bez dodatku
soli/sodu, bez dodatku cukru i substancji  
słodzących, typu Prymat, Kamis lub 
równoważna,

31

Pietruszka suszona – bez obcych 
zapachów, aromatyczna, konsystencja sypka,
opakowanie jednostkowe od 7 g, bez dodatku
soli/sodu, bez dodatku cukru i substancji 
słodzących, typu Prymat, Kamis lub 
równoważna,

szt. 30

32

Bazylia suszona – aromatyczna, bez 
obcych zapachów, konsystencja sypka, 
opakowanie jednostkowe od 7 g, bez dodatku
soli/sodu, cukru i substancji słodzących, typu 
Prymat, Kamis lub równoważna,

szt. 30

33

Tymianek – aromatyczne, bez obcych 
zapachów, konsystencja sypka, opakowanie 
jednostkowe od 7 g, bez dodatku typu 
Prymat, Kamis lub równoważna, soli/sodu, 
cukru i substancji słodzących, 

szt. 30

34

Ziele angielskie - silny zapach, gorzki, 
korzenny smak, opakowania jednostkowe  
10 g, bez dodatku soli/sodu, cukru i 
substancji słodzących, typu Prymat, Kamis 
lub równoważna,

szt. 50

35

Żurek - skład: mąka żytnia, drożdże, kwas
chlebowy, konsystencja pół gęsta, 
opakowanie jednostkowe-0,33 l, typu 
Rzeszowski lub równoważna, , zawierające 
nie więcej niż 10 g cukrów w 100g produktu 
gotowego do spożycia, zawierające nie 
więcej niż 10 g tłuszczu w 100 g produktu 
gotowego do spożycia,

szt. 220

36

Imbir mielony – aromat lekko cytrynowy 
oraz korzenny, palący smak, bez obcych 
zapachów, konsystencja sypka, opakowania 
jednostkowe 20 g, bez dodatku soli/sodu, 
cukru i substancji słodzących, typu Prymat, 
Kamis lub równoważna,

szt. 30

37

Kurkuma – smak ostro – słodki, o kolorze 
pomarańczowo – żółtym, bez obcych 
zapachów, konsystencja sypka, opakowanie 
jednostkowe 20 g , bez dodatku soli/sodu, 
bez dodatku cukru i substancji słodzących, 
typu Prymat, Kamis lub równoważna,

szt. 25



38

Sok owocowy - sok owocowy 
witaminizowany, różne smaki, 
wyprodukowany częściowo z 
zagęszczonych soków naturalnych, 
opakowanie jednostkowe - karton 200ml, 
bez dodatku cukru i substancji słodzących, 
zawierający niw więcej niż 10 g cukrów 
w 100 g produktu gotowego do spożycia,

szt. 1000

39

Cynamon mielony – zapach słodkawo 
– korzenny, bez obcych zapachów, 
konsystencja sypka, opakowania 
jednostkowe do 20 g, bez dodatku soli/sodu, 
cukru i substancji słodzących, typu Prymat, 
Kamis lub równoważna,

szt. 20

40

Chrzan tarty - produkt spożywczy 
otrzymany ze świeżych, pozbawionych 
skórki tartych korzeni chrzanu, struktura – 
przetarta masa z zawartością drobnych 
fragmentów korzeni chrzanu, smak i 
zapach – charakterystyczny dla chrzanu, 
lekko piekący, kwaśnosłodki, zawartość soli
kuchennej nie więcej niż – 2,0 %, barwa 
biała lub biało kremowa, opakowania słoiki
o pojemności do 200 ml, , zawierające nie 
więcej niż 10 g cukrów w 100g produktu 
gotowego do spożycia, zawierające nie 
więcej niż 10 g tłuszczu w 100 g produktu 
gotowego do spożycia,

szt. 40

41

Groszek ptysiowy – skład: jaja, woda, 
skrobia kukurydziana, opakowanie 
jednostkowe od 80 g, zawierający nie więcej
niż 10 g cukrów w 100g produktu gotowego 
do spożycia, zawierający nie więcej niż 10 g 
tłuszczu w 100 g produktu gotowego do 
spożycia, zawierający nie więcej niż 0,12 g 
sodu lub równoważnej ilości soli na 100 g 
produktu gotowego do spożycia

szt. 800

42 Mąka ziemniaczana - opakowania 
jednostkowe do 1kg

kg 5

43

Makaron nitki - po ugotowaniu 
konsystencja stała nie powinien się sklejać, 
bez dodatków i ulepszaczy, typu Lubella 
opakowania jednostkowe 500g

kg 140



44

Kawa zbożowa- rozpuszczalna, 
opakowanie 150g, skład: jęczmień, żyto, 
cykoria, burak ćwikłowy, bez dodatku cukru i 
substancji słodzących, soli, typu Inka lub 
równoważna,

szt. 25

45

Kakao naturalne – kolor: głęboko 
brązowy, zawierające nie więcej niż 10 g 
cukrów w 100 g/ml produktu gotowego do 
spożycia, zawierające nie więcej niż 10 g 
tłuszczu w 100 g/ml produktu gotowego do 
spożycia oraz zawierające nie więcej niż 0,12
g sodu lub równoważnej ilości soli na 100 
g/ml produktu gotowego do spożycia, typu 
Decomorreno lub równoważna, 

szt. 25

46

Makrela w oleju- konserwa rybna 
sterylizowana – puszka łatwo otwieralna, 
opakowanie 170 - 190g, zawierające nie 
więcej niż 10 g cukrów w 100 g/ml produktu 
gotowego do spożycia, zawierające nie 
więcej niż 10 g tłuszczu w 100 g/ml produktu 
gotowego do spożycia oraz zawierające nie 
więcej niż 0,12 g sodu lub równoważnej ilości
soli na 100 g/ml produktu gotowego do 
spożycia,

szt. 15

47

Śledź w oleju - konserwa rybna 
sterylizowana – puszka łatwo otwieralna, 
opakowanie 170 - 190g, zawierające nie 
więcej niż 10 g cukrów w 100 g/ml produktu 
gotowego do spożycia, zawierające nie 
więcej niż 10 g tłuszczu w 100 g/ml produktu 
gotowego do spożycia oraz zawierające nie 
więcej niż 0,12 g sodu lub równoważnej ilości
soli na 100 g/ml produktu gotowego do 
spożycia,

szt. 5

48 Kasza manna – opakowanie ok 500 g kg 20

49 Miód- rodzaj pszczeli,  słoik od 400 g do 
1000 g 

szt. 500

50

Pomidor w puszce – pomidory krojone, 
bez skórki w soku pomidorowym, opakowanie
400 g do 1000 g, łatwo otwierające się, , 
zawierające nie więcej niż 10 g cukrów w 
100g produktu gotowego do spożycia, 
zawierające nie więcej niż 10 g tłuszczu w 
100 g produktu gotowego do spożycia,

szt. 70



51

Budyń – do gotowania, bez substancji 
słodzących smak: śmietankowy, waniliowy, 
opakowanie ok 50 g, bez , zawierające nie 
więcej niż 10 g cukrów w 100g produktu 
gotowego do spożycia, zawierające nie 
więcej niż 10 g tłuszczu w 100 g produktu 
gotowego do spożycia, substancji 
słodzących, 

szt. 50

52

Galaretka owocowa – różne smaki, 
opakowanie jednostkowe ok 100 g, bez 
dodatku substancji słodzących,  , zawierające
nie więcej niż 10 g cukrów w 100g produktu 
gotowego do spożycia, zawierające nie 
więcej niż 10 g tłuszczu w 100 g produktu 
gotowego do spożycia,

szt. 10

53
Gałka muszkatołowa – smak orzechowy, 
ciepły i delikatnie słodki, bez dodatku soli, 
typu Prymat lub równoważna, 

szt. 25

54
Kasza jaglana – opakowanie od 0,5 do 1 
kg, opakowanie nie uszkodzone 
mechanicznie, 

kg 100

55

Kasza gryczana palona – barwa 
orzechowa, sypka, po ugotowaniu powinna 
być sypka i nie powinna się sklejać, 
opakowanie 0,5 – 1 kg

kg 100

56

Kasza gryczana biała niepalona – 
barwa kremowa z odcieniami zielonkawymi, 
sypka, po ugotowaniu powinna być sypka i 
nie powinna się sklejać,  opakowanie 0,5 – 1 
kg

kg 100

57

Tuńczyk w kawałkach w sosie 
własnym – typu Lisner lub równoważna, 
opakowanie 170 g – 500 g, , zawierające nie 
więcej niż 10 g cukrów w 100g produktu 
gotowego do spożycia, zawierające nie 
więcej niż 10 g tłuszczu w 100 g produktu 
gotowego do spożycia,

szt. 20

58

Oliwa z oliwek Extra virgine  - o 
zawartości wolnych kwasów tłuszczowych, w 
przeliczeniu na kwas oleinowy, nie wyższej 
niż 0,8g/100g, z pierwszego tłoczenia na 
zimno, przechowywana w ciemnej butelce 
szklanej o zawartości 500 ml. Kolor - 
powinien być zielonkawy lub lekko wpadający
w żółć.

szt. 30

59 Woda mineralna – niegazowana, szt. 2400



zawartość Mg 120 mg/l, Ca 240 mg/l, 
opakowanie plastikowe, opakowanie ok. 200 
– 250 ml, typu Muszynianka lub równoważna,

60
Słonecznik łuskany – opakowanie 100 
g – 500 g, bez dodatku soli, tłuszczu, cukru i 
substancji słodzących, 

szt. 10

61

Rodzynki – opakowanie 100 g – 500 g, 
smak słodki niesiarkowane, bez dodatku 
cukru i substancji słodzących, soli i tłuszczu, 
zawierających nie więcej niż 10 g cukrów na 
100 g produktu gotowego do spożycia

szt. 5

62

Kisiel – różne smaki, skład: skrobia 
ziemniaczana, regulator kwasowości, 
witamina C, aromat, bez sztucznych 
barwników, opakowanie ok .58 g, bez 
dodatku cukru, , zawierające nie więcej niż 10
g cukrów w 100g produktu gotowego do 
spożycia, zawierające nie więcej niż 10 g 
tłuszczu w 100 g produktu gotowego do 
spożycia, bez dodatku substancji słodzących,

szt. 5

63

Pestki dyni łuskane – typu Kresto lub 
równoważna, opakowanie 100 – 500 g, 
zawierających nie więcej niż 10 g cukrów na 
100 g produktu gotowego do spożycia, 
zawierających nie więcej niż 10 g tłuszczu na 
100 g produktu gotowego do spożycia

szt. 15

64
Curry - opakowanie jednostkowe 20 g, bez 
dodatku soli/sodu, typu Prymat, Kamis lub 
równoważna,

szt. 25

65

Mąka pszenna pełnoziarnista – 
opakowanie jednostkowe 1 kg, torebki 
papierowe, bez uszkodzeń, typu Lubella lub 
równoważna, 

kg 10

66

Makaron pełnoziarnisty -  opakowanie 
jednostkowe 0,5 kg – 1 kg, powinno być z 
mąki mielonej z całego ziarna: łuski, jądra i 
kiełka, typu Lubella lub równoważna, 

kg 10

67
Goździk - opakowanie jednostkowe 20 g, 
bez dodatku soli/sodu, typu Prymat, Kamis 
lub równoważna,

szt. 25

68
 Kardamon - opakowanie jednostkowe 20 
g, bez dodatku soli/sodu, typu Prymat, Kamis
lub równoważna,

szt. 25

69 Soda oczyszczona – opakowanie 
jednostkowe 30 g, typu Gelwe lub 

szt. 20



równoważna, 
70 Ocet – opakowanie  od 50 g/1l szt. 10

71
Lubczyk – opakowanie jednostkowe 20 g, 
bez dodatku soli/sodu, typu Prymat, Kamis 
lub równoważna,

szt. 1000

72
Skrobia ziemniaczana – typu 
Trzemieczno lub równoważna, opakowanie 
jednostkowe – 500 g,

kg 5

73
Rozmaryn -  opakowanie jednostkowe 20 
g, bez dodatku soli/sodu, typu Prymat, Kamis
lub równoważny,

szt. 25

74
Kolendra - opakowanie jednostkowe 20 g, 
bez dodatku soli/sodu, typu Prymat, Kamis 
lub równoważna,

szt. 25

75
Zioła prowansalskie -  opakowanie 
jednostkowe 20 g, bez dodatku soli/sodu, 
typu Prymat, Kamis lub równoważne,

szt. 25

76
Mąka ziemniaczana – typu Kupiec lub 
równoważna, opakowanie jednostkowe – 1 
kg

kg 5

77

Płatki ryżowe błyskawiczne – typu 
Sonko lub równoważna, opakowanie 200 g, 
zawierające nie więcej niż 10 g cukrów w 100
g/ml produktu gotowego do spożycia, 
zawierające nie więcej niż 10 g tłuszczu w 
100 g/ml produktu gotowego do spożycia 
oraz zawierające nie więcej niż 0,12 g sodu 
lub równoważnej ilości soli na 100 g/ml 
produktu gotowego do spożycia

szt. 5

78

Wafle ryżowe – skład: nasiona albo 
pestki, zawierające nie więcej niż 10 g 
cukrów w 100 g/ml produktu gotowego do 
spożycia, zawierające nie więcej niż 10 g 
tłuszczu w 100 g/ml produktu gotowego do 
spożycia oraz zawierające nie więcej niż 0,12
g sodu lub równoważnej ilości soli na 100 
g/ml produktu gotowego do spożycia,

szt. 50

79 Płatki owsiane górskie – typu Kros lub 
równoważna, opakowanie 450 g, zawierające
nie więcej niż 10 g cukrów w 100 g/ml 
produktu gotowego do spożycia, zawierające 
nie więcej niż 10 g tłuszczu w 100 g/ml 
produktu gotowego do spożycia oraz 
zawierające nie więcej niż 0,12 g sodu lub 
równoważnej ilości soli na 100 g/ml produktu 

kg 5



gotowego do spożycia

80 Sól – sól jodowana, warzona, spożywcza, 
opakowanie jednostkowe – 1 kg

kg 10

81

Wafel tortowy – opakowanie około 180 g,
zawierające nie więcej niż 10 g cukrów w 100
g/ml produktu gotowego do spożycia, 
zawierające nie więcej niż 10 g tłuszczu w 
100 g/ml produktu gotowego do spożycia 
oraz zawierające nie więcej niż 0,12 g sodu 
lub równoważnej ilości soli na 100 g/ml 
produktu gotowego do spożycia,

szt. 5

82
Wanilia mielona – opakowanie 10 g, typu
Fistaszek lub równoważna, bez dodatku soli i 
cukru, 

szt. 5

83

Płatki jęczmienne błyskawiczne – 
typu Kupiec lub równoważna, opakowanie 
jednostkowe 250 -500 g, zawierające nie 
więcej niż 10 g cukrów w 100 g/ml produktu 
gotowego do spożycia, zawierające nie 
więcej niż 10 g tłuszczu w 100 g/ml produktu 
gotowego do spożycia oraz zawierające nie 
więcej niż 0,12 g sodu lub równoważnej ilości
soli na 100 g/ml produktu gotowego do 
spożycia

kg 5

84

Czosnek niedźwiedzi – typu Kotanyi, 
Kamis lub równoważna, bez dodatku soli i 
cukru, opakowanie jednostkowe 6 – 10 g

szt. 20
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