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

…………………………………                                                                                                                                                
        (pieczęć Wykonawcy) 

CZĘŚĆ 4 – WYROBY MLECZARSKIE I JAJA 

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.  

Masło extra 82% - nie solone w kostkach o 
zawartości tłuszczu min. 82%, o smaku czystym, lekko 
kwaśnym, z lekkim posmakiem pasteryzacji, zapach: 
mlekowy, bez obcych zapachów, konsystencja: 
jednolita, zwarta, smarowna, dopuszcza się lekko 
twardą, lekko mazistą, starannie uformowana, 
powierzchnia gładka, sucha, barwa: jednolita, 
dopuszcza się intensywniejszą na powierzchni, w 
opakowaniu: kostka o gramaturze od 200 do 
250 g, producent: Trzebownisko, Jasienica 
Rosielna lub równoważne 

szt. 2000   

   

2.  

Mleko 2%, butelka - wygląd i barwa jednolita, 
smak i zapach czysty bez obcych posmaków i 
zapachów, barwa jasnokremowa, konsystencja 
płynna. Mleko normalizowane, pasteryzowane, 
zawartość białka 3 %, opakowanie bezpośrednie: 
butelka 1000 ml, producent: Trzebownisko, 
Jasienica Rosielna lub równoważne, termin 
przydatności nie krótszy niż 7 dni od daty dostawy 

szt. 600   

   

3.  

Ser biały półtłusty - smak: czysty, łagodny, lekko 
kwaśny, posmak pasteryzacji, zapach: pasteryzacji, 
bez obcych zapachów, konsystencja: jednolita, zwarta, 
bez grudek, lekko luźna, barwa: biała do lekko 
kremowej, jednolita w całej masie, termin przydatności 
nie krótszy niż 7 dni od daty dostawy, opakowanie: 
kostka 
200 g. producent: Trzebownisko, Jasienica Rosielna lub 
równoważne 

kg 350   

   

4.  
Ser żółty - pełnotłusty, smak łagodny, zapach: 
mlekowy, bez obcych zapachów, aromatyczny, 
konsystencja: jednolita, zwarta, miąższ elastyczny, 

kg 450   
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barwa jednolita w całej masie, typu ,,Edam” ,,Rycki”  
w blokach 0,5 – 3,0 kg 

5.  

Śmietana - 18%, homogenizowana, smak: lekko 
kwaśny, kremowy, zapach: czysty, bez obcych 
zapachów, produkt o jednolitej, gęstej, kremowej 
konsystencji, dopuszcza się lekki podstój tłuszczu, 
barwa jednolita, biała z odcieniem jasnokremowym do 
kremowego, termin przydatności nie krótszy niż 7 dni 
od daty dostawy, opakowanie jednostkowe 380ml, 
opakowanie: kubki, producent: Trzebownisko, 
Jasienica Rosielna lub równoważne 

szt. 1300   

   

6.  

Śmietana - 12%, homogenizowana, smak: lekko 
kwaśny, kremowy, zapach: czysty, bez obcych 
zapachów, produkt o jednolitej, gęstej, kremowej 
konsystencji, dopuszcza się lekki podstój tłuszczu, 
barwa jednolita, biała z odcieniem jasnokremowym do 
kremowego, termin przydatności nie krótszy niż 7 dni 
od daty dostawy, opakowanie jednostkowe 380ml, 
opakowanie: kubki, producent: Trzebownisko, 
Jasienica Rosielna lub równoważne 

szt. 800   

   

7.  

Jogurt  owocowy, różne smaki - bez dodatku 
żelatyny wieprzowej, smak: łagodny, czysty, 
charakterystyczny dla wybranego dodatku, bez obcych 
posmaków, zapach: czysty, łagodny,  
z charakterystycznym zapachem dodatku, konsystencja: 
jednolita, gęsta z widocznymi kawałkami dodatków, 
barwa: jednolita w swojej masie z widocznymi kawałkami 
dodatku, różne smaki, pojemność 150g kubek, termin 
przydatności nie krótszy niż 7 dni od daty dostawy 

szt. 1700   

   

8.  
Kefir- smak: kwaśny zapach: bez obcych zapachów 
opakowanie: kubek 400 g. termin przydatności nie krótszy 
niż 7 dni od daty dostawy 

szt. 300   
   

9.  
Jogurt owocowy do picia- butelka plastikowa poj. 
250g różne smaki, termin przydatności nie krótszy niż 7 
dni od daty dostawy 

szt. 1700   
   

10.  Jogurt naturalny- kubek plastikowy, poj. 0,38l, 
termin przydatności nie krótszy niż 7 dni od daty dostawy szt. 300      

11.  
Serek homogenizowany- smak waniliowy, 
opakowanie kubek plastikowy 150g, termin przydatności 
nie krótszy niż 7 dni od daty dostawy 

szt. 850   
   

12.  

Śmietana 36% - homogenizowana, smak słodki 
kremowy, zapach czysty bez obcych zapachów, produkt 
o jednolitej kremowej konsystencji, barwa biała  
z odcieniem jasnokremowym, typu ,,Łaciata”, 

szt. 150   
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opakowanie jednostkowe 400ml. 

13.  

Jaja kurze - zgodne z klasą I A, duże - L - jajka  
o wadze 63g-73g, każde jajko musi posiadać 
nadrukowany numer identyfikacyjny, nie dopuszczone 
są jajka nieoznakowane, zbite lub popękane, 
opakowanie powinno zawierać: -nazwę lub numer 
producenta oraz adres, -klasę jakości,-kategorię 
wagową, -liczbę jaj w opakowaniu, -datę pakowania; 
towar musi spełniać normy techniczne i jakościowe 
jakie wynikają z obowiązujących przepisów polskiego 
prawa dla produktów żywnościowych 

szt. 10000   

   

14.  Ser typu greckiego- ser sałatkowo- kanapkowy, 
półtłusty. Opakowanie 270g  Szt. 80      

15.  

Jogurt naturalny typu greckiego- zawierający 
nie więcej niż 10g cukru na 100g/ml produktu, oraz 
zawierający nie więcej niż 10g tłuszczu na 100g/ml 
produktu. Opakowanie jednostkowe 400ml, termin 
przydatności nie krótszy niż 7 dni od daty dostawy 

Szt. 200   

   

   
 
 
OGÓŁEM: 
 
 
 
Słownie netto……………………………………………………………………………………………………………………..…………….zł  

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

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

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, stosowna pieczęć) 
 


