
 1 

                                                                  FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY                                                                 załącznik nr 1.a 
do zapytania ofertowego na 2019 r. 

……………………………………..                     
(pieczęć wykonawcy) 
 
 
 
                                                                                        CZĘŚĆ 2 – RYBY, MROŻONKI     
 
                                                                                                                                                         

Lp. Nazwa j.m. 
Przewidy-

wana 
ilość 

Ryczałtowa 
cena 

jednostkowa 
netto zł 

Stawka 
podatku 

VAT 

Ryczałtowa 
cena 

jednostkowa 
brutto zł 

Szacunkowe 
wynagrodzenie 

netto zł 

Szacunkowe 
wynagrodzenie 

brutto zł 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  

Ryba miruna- produkt głęboko mrożony, 4% lodu, 
BEZ SKÓRY 100%, kaliber 110-170, SHP, 
opakowanie 6,8kg standard- nowozelandzka, Obszar 
połowu: FAO 81 (Pd-zach Ocean Spokojny) 

kg 1000 

  

   

2.  

Kalafior mrożony - bukiet różyczek mrożonych:  
barwa typowa dla kalafiora, bez obcych posmaków, 
sypkie, nieoblodzone, niezlepione, nieuszkodzone 
mechanicznie, opak.2,5 kg 

kg 250 

  

   

3.  

Truskawki mrożone - owoce I kat., jednolite 
odmianowo w partii, bez szypułek, całe, sypkie, bez 
obcych posmaków, nieoblodzone, niezlepione, 
nieuszkodzone mechanicznie, opakowanie 2,5 kg 

kg 800 

  

   

4.  

Mieszanka warzywna mrożona 7-
składnikowa- bukiet jarzyn mrożonych: 
wiosenny, zupa zimowa, wiosenna, jesienna, barwa 
typowa dla poszczególnych owoców, bez obcych 
posmaków, sypkie, nieoblodzone, niezlepione, 
nieuszkodzone mechanicznie, opak.2,5 kg 

kg 100 

  

   

5.  

Mieszanka kompotowa - mieszanka 
wieloskładnikowa, barwa typowa dla 
poszczególnych owoców, bez obcych posmaków, 
owoce sypkie, nieoblodzone, niezlepione, 
nieuszkodzone mechanicznie, opak. 2,5 kg 

kg 150 

  

   

6.  Fasola szparagowa mrożona zielona–
cięta, I kat., odcinki strąków z obciętymi końcami o 

kg 100   
   



 2 

długości od 20mm do 40mm, jednolite odmianowo, 
sypkie, nieoblodzone, niepołamane, niezlepione, 
opak.2,5 kg 

7.  

Brukselka mrożona- barwa typowa dla 
warzywa, bez obcych posmaków, sypkie, 
nieoblodzone, niezlepione, nieuszkodzone 
mechanicznie, opak. 2,5 kg 
 

kg 60 

  

   

8.  

Groszek zielony mrożony- barwa typowa 
dla warzywa, bez obcych posmaków, sypkie, 
nieoblodzone, niezlepione, nieuszkodzone 
mechanicznie, opak. 2,5 kg 

kg 50 

  

   

9.  

Marchewka w kostkach mrożona barwa 
typowa dla warzywa, bez obcych posmaków, 
sypkie, nieoblodzone, niezlepione, nieuszkodzone 
mechanicznie, opak. 2,5 kg 

kg 200 

  

   

10.  

Brokuł mrożony- bukiet różyczek mrożonych: 
barwa typowa dla brokuła, bez obcych posmaków, 
sypkie, nieoblodzone, niezlepione, nieuszkodzone 
mechanicznie, opak.2,5 kg 

kg 250 

  

   

11.  Panierowany filet z łososia – łosoś 59%, 
panier sypki. kg 200   

   

12.  
Paluszki rybne z fileta- 65% fileta z mintaja, 
mąka pszenna, olej słonecznikowy, woda, skrobia 
ziemniaczana, sól, przyprawy(papryka, kurkuma) 

kg 200 
  

   

13.  Szpinak brykiet- Rozdrobniony, nieoblodzony kg 400      

14.  
Warzywa na patelnie – bukiet warzyw bez 
obcych posmaków, sypkie, nieoblodzone, 
nieuszkodzone mechanicznie, opakowanie 2,5kg. 

kg 200 
  

   

15.  

Włoszczyzna – w postaci prążków (paski) o 
długości ok 3-4cm, barwa typowa dla poszczególnych 
warzyw, bez obcych posmaków, nieoblodzone oraz 
nieuszkodzone mechaniczne, opakowanie 2,5kg. 

kg 350 

  

   

16. 

Dukaty rybne- 50% ryby białe (mielone mięso ryb 
morskich), mąka pszenna, woda, olej roślinny, 
skrobia ziemniaczana, mąka ryżowa, sól, przyprawy 
(czerwona papryka), pietruszka 

kg 200 

  

   

17. Szpinak z fetą- brykiet nieoblodzony 
rozdrobniony, ser typu feta kg 150   

   

18. Marchewka mini- bez obcych zapachów, sypka, 
niesklejona, bez uszkodzeń mechanicznych, 

kg 80   
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opakowanie od 0,5-2,5kg 

19. 
Maliny mrożone całe- bez obcych zapachów, 
nieoblodzone, sypkie, bez uszkodzeń 
mechanicznych, opakowanie od 0,5-2,5kg 

kg 30 
  

   

20. 
Mieszanka węgierska- bez obcych zapachów, 
nieoblodzone, sypkie, bez uszkodzeń 
mechanicznych, opakowanie od 0,5-2,5kg 

kg 30 
  

   

21. 

Frytki do piekarnika- produkt głęboko mrożony. 
Frytki do piekarnika wstępnie obsmażone i głęboko 
mrożone, produkt sypki, nieoblodzony, bez 
uszkodzeń mechanicznych, typu Aviko lub 
równoważny, opakowanie od 0,5-2,5kg 

kg 100 

  

   

22. 
Agrest mrożony- bez obcych zapachów, 
nieoblodzone, sypkie, bez uszkodzeń 
mechanicznych, opakowanie od 0,5-2,5kg 

kg 50 
  

   

23. 
Porzeczka czerwona- bez obcych zapachów, 
nieoblodzone, sypkie, bez uszkodzeń 
mechanicznych, opakowanie od 0,5-2,5kg 

kg 50 
  

   

24. 

Fasolka szparagowa żółta- cięta, I kat., odcinki 
strąków z obciętymi końcami o długości od 20mm do 
40mm, jednolite odmianowo, sypkie, nieoblodzone, 
niepołamane, niezlepione, opak.2,5 kg 

kg 100 

  

   

            

  

                    

 

    OGÓŁEM: 

Słownie netto……………………………………………………………………………………………………………………..…………….zł  
                                                                                                                                                                                                                                                                

Słownie brutto ……………………………………………………………………………………………………………………..…………….zł  
 
 

…………..…............................................. 
(Imię i Nazwisko wykonawcy lub osoby upoważnionej do                            

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, stosowna pieczęć)  


