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CZĘŚĆ 7 – Pozostałe artykuły spożywcze 

Lp. Nazwa j.m. 

Przewidy

wana 

ilość 

Ryczałtowa 

cena 

jednostkowa 

netto zł 

Stawka 

podatku 

VAT 

Ryczałtowa 

cena 

jednostkowa 

brutto zł 

Szacunkowe 

wynagrodzeni

e netto zł 

Szacunkowe 

wynagrodzeni

e brutto zł 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  
Cukier biały kryształ - opakowanie jednostkowe: torebki papierowe 
1kg. typu Królewski. 

kg. 850      

2.  

Herbata o smaku owocowym- ekspresowa - czarna, po zaparzeniu 

esencjonalny napar, wyraźnie wyczuwalny smak owocowy, po 

zaparzeniu kolor ciemnobrązowy, opakowanie- pudełko do 200g 

zawierające torebki ekspresowe. 

op. 700    

  

3.  
Kasza jęczmienna - średnia i gruba, perłowa mazurska,  
po ugotowaniu powinna być sypka i nie powinna się sklejać,  
w opakowaniach 0,5 kg.. 

szt. 400    
  

4.  
Keczup – bez konserwantów, zawartość pomidorów min. 193g na 100g. 
produktów, łagodny i ostry, opakowanie – butelka plastikowa poj. 
990ml. 

szt. 50    
  

5.  
Koncentrat pomidorowy - konsystencja stała w formie pasty, kolor 
czerwony, typu ,,złoty bażant”, opakowanie jednostkowe: puszka 850g, 
kraj produkcji Węgry. 

szt. 250    
  

6.  
Lubczyk - sypki, bez obcych zapachów, opakowanie jednostkowe  
po 20g. 

szt. 100      

7.  
Mąka pszenna - typ 500, typu Lubella, opakowanie jednostkowe 1kg., 
torebki papierowe. 

kg. 600      



8.  

Makaron różne rodzaje(kokarda, łazanki, nitka cięta, penne, 
spaghetti, świdry, kolanko ozdobne - skład semolina  
z mąki amber durum 100%, po ugotowaniu konsystencja stała nie 
powinien się sklejać, bez dodatków i ulepszaczy, opakowania 
jednostkowe 05kg.-2kg.. 

kg. 800    

  

9.  

Olej uniwersalny - rafinowany olej rzepakowy, z pierwszego tłoczenia, 
filtrowany na zimno, nadający się do smażenia i sałatek, typu 
,,Kujawski” opakowania butelki plastikowe 1l, zawartość tłuszczu w 
10g: kwasy tłuszczowe nasycone- 0,7g, kwasy tłuszczowe 
jednonienasycone 6,5g, kwasy wielonienasycone 2,8g, cholesterol 0mg. 

l 800    

  

10.  
Ryż pełnoziarnisty basmati - ziarno ryżu długie preparowane 
termicznie (100%), po ugotowaniu sypkie, lekkie, puszyste, niesklejone, 
ziarna powinny się rozdzielać, opakowania 1kg.. 

kg. 600    
  

11.  
Rozmaryn - sypki bez obcych zapachów, opakowania jednostkowe  
do 20g. 

szt. 80      

12.  
Dżem owocowy pakowany - dżem niskosłodzony z kawałkami 
owoców, wiśniowy, truskawkowy, zawartość owoców minimum 40g na 
100g produktów opak 280g. 

szt. 300    
  

13.  
Kminek cały - bez obcych zapachów, opakowanie jednostkowe -torebki 
20g.  

szt. 100      

14.  

Kukurydza konserwowa – ziarna młodej kukurydzy luzem w zalewie 
konserwującej, ziarna całe nie uszkodzone, 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 400g. 

szt. 150    

  

15.  
Liść laurowy - bez obcych zapachów, typu ,,Prymat”, ,,Kamis” lub 
równoważny, opakowanie jednostkowe 20g. 

szt. 60      

16.  
Majeranek - aromatyczny, gorzki smak, typu ,,Prymat”, ,,Kamis” lub 
równoważny, opakowanie jednostkowe 20g. 

szt. 80      

17.  

Musztarda - konsystencja gęsta, kolor odpowiedni dla danego surowca, 
stonowana barwa musztardy, wykonana na bazie naturalnych surowców, 
nie zawierająca konserwantów i sztucznych barwników, opakowanie 
jednostkowe 500g. 

szt. 150    

  

18.  

Majonez - z jaj z dobrego chowu, źródło omega3, bez konserwantów 
skład: olej rzepakowy(76%), żółtka jaj 3%, woda, musztarda, ocet, 
cukier, sól, przyprawy, zawartość tłuszczu 80%, regulator kwasowości 
(kwasek cytrynowy) typu Hellmann’s lub równoważny, opakowanie 
słoik 420ml. 

szt. 150    

  



19.  

Papryka konserwowa – produkt spożywczy otrzymany z papryki 
świeżej półsłodkiej, słodkiej, pozbawiona gniazd nasiennych i innych 
części niejadalnych w zalewie octowej z dodatkiem soli, cukrów, olejów 
jadalnych oraz roślinnych przypraw aromatyczno – smakowych i 
poddany procesowi pasteryzacji, wygląd: papryka świeża, paski, 
marynowana, konsystencja – papryka jędrna, lekko miękka, 
nierozpadająca się, smak i zapach charakterystyczny dla papryki, 
kwaśnosłodki, złagodzony dodatkiem oleju, zawartość soli kuchennej nie 
więcej niż 1,0%, opakowanie umożliwiające hermetyczne zamknięcie, 
słoik – 3l. 

szt. 12    

  

20.  
Pieprz naturalny mielony – wyrazisty, ostry aromat i piekący smak, 
opakowanie jednostkowe- torebki 20g. 

szt. 200      

21.  
Papryka łagodna w proszku – smak słodki, kolor czerwony, 
konsystencja sypka, zapach swoisty dla papryki, opakowanie 
jednostkowe 720g. 

szt. 5    
  

22.  
Cukier z wanilią – w opakowaniu 30g-40g, z dodatkiem naturalnej 
wanilii. 

szt. 170      

23.  
Sól – sodowo – jodowa, ważona, spożywcza, opakowanie jednostkowe 
1kg.. 

kg. 360      

24.  
Tymianek – sypki, bez obcych zapachów, opakowanie jednostkowe  
do 20g. 

szt. 80      

25.  
Zioła prowansalskie - sypki, bez obcych zapachów, opakowanie 
jednostkowe do 20g. 

szt. 80    
  

26.  
Pieprz kolorowy - sypki, bez obcych zapachów, opakowanie 
jednostkowe do 20g. 

szt. 50    
  

27.  
Ziele angielskie – silny zapach, gorzki korzenny smak typu ,,Prymat”, 
,,Kamis” lub równoważny opakowanie jednostkowe 50g. 

szt. 75    
  

28.  
Żur – skład: mąka żytnia typ-720, woda. Opakowanie słoik: pojemność 
netto 320ml 

szt. 250    
  

29.  
Oregano – sypki, bez obcych zapachów, opakowanie jednostkowe  
do 20g. 

szt. 50      

30.  
Sok owocowy – sok owocowy 100%, opakowanie jednostkowe – 
kartonik lub butelka plastikowa 0,25l. 

szt. 700      

31.  
Bazylia – sypki, bez obcych zapachów, opakowanie jednostkowe do 
20g. 

szt. 50      



32.  
Gałka  muszkatołowa – sypki, bez obcych zapachów, opakowanie 
jednostkowe do 20g. 

szt. 50      

33.  
Kolendra – sypki, bez obcych zapachów, opakowanie jednostkowe  
do 20g. 

szt. 20      

34.  
Cynamon mielony – typu ,,Prymat”, ,,Kamis” lub równoważny 
opakowanie jednostkowe 20g. 

szt. 60    
  

35.  

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 200ml. Bez dodatku octu 
spirytusowego. 

szt. 100    

  

36.  Imbir – sypki, bez obcych zapachów, opakowanie jednostkowe do 20g. szt. 20      

37.  

Ogórek konserwowy – cukier 5%, sól 2%, woda 22%, przyprawy 1%, 
produkt spożywczy otrzymany ze świeżych ogórków, przyprawy 
aromatyczno – smakowe, zalane zalewą octową z dodatkiem soli i cukru, 
utrwalone przez pasteryzację w opakowaniu hermetycznie zamkniętym, 
struktura – dość luźno ułożone całe ogórki, jędrne, chrupkie, 
powierzchnia ogórków wolna od uszkodzeń mechanicznych i plam 
chorobowych, na przekroju poprzecznym widoczne słabo wykształcone 
nasiona, ogórki powinny być proste w kształcie foremnym zbliżonym do 
walca o długości od 6cm do 8cm, smak i zapach – charakterystyczny dla 
ogórków konserwowych słodko – kwaśny z wyczuwalnym smakiem i 
aromatem przypraw, wygląd zalewy – jasnożółta, klarowna z lekką 
opalenizną, dopuszcza się osad pochodzący z przypraw (kopru, chrzanu, 
gorczycy itp.) zawartość soli kuchennej nie więcej niż 1,5% wagi, 
opakowania – słoiki o pojemności 950ml. 

szt. 350    

  

38.  
Mąka ziemniaczana –  typu ,,Kupiec”, ,,Melvit” lub równorzędne, 
opakowania jednostkowe 1kg.. 

kg. 10      

39.  Soda oczyszczona – konsystencja sypka, opakowanie 30g. szt. 40      

40.  Curry – sypki, bez obcych zapachów, opakowanie jednostkowe do 20g. szt. 20      

41.  Goździki – opakowanie 20g. szt. 30      

42.  
Warzywa suszone – mieszanka warzyw suszonych, sypki, bez dodatku 
soli. 

szt. 30      



43.  

Sos do spaghetti w słoiku – boloński skład: pomidory(156g pomidorów 
użyto do wyprodukowania 100 g produktu), woda, cebula,(10%),cukier, 
przecier jabłkowy, olej rzepakowy, skrobia kukurydziana, zioła (w tym 
oregano), czosnek, bez konserwantów, opakowanie słoik o pojemności 
350ml. Typu „Łowicz lub równoważny. 

szt. 380    

  

44.  Kasza jaglana – produkt sypki, pakowany po 500g. szt. 100      

45.  
Marmolada róża – konsystencja jednorodna, opakowanie jednostkowe 
– słoik 950g. 

szt. 135      

46.  Kasza manna – produkt sypki, pakowany po 1000g. kg. 80      

47.  
Koncentrat  - barszcz czerwony – zawartość: zagęszczony sok  
z buraków ćwikłowych (59,3) opakowanie jednostkowe: butelka szklana  
o pojemności 300ml. 

szt. 60    
  

48.  Kasza gryczana – produkt sypki, pakowany po 500g. szt. 400      

49.  
Makaron Krajanka 5 – jajeczny – po ugotowaniu konsystencja stała 
nie powinien się sklejać, bez dodatków i ulepszaczy. Opakowanie 
jednostkowe 250g. 

szt. 450    
  

50.  
Herbata miętowa, ziołowa – torebki ekspresowe, opakowanie 
jednostkowe zawierające nie mniej niż 30 saszetek. 

op. 350      

51.  Jabłka prażone – słoik 900g, typu ,,Reypol”. szt. 800      

52.  
Herbata czarna ekspresowa- po zaparzeniu esencjonalny napar, 
wyraźnie wyczuwalny smak, opakowanie jednostkowe zawierające nie 
mniej niż 100 saszetek. 

op. 50    
  

53.  Ocet winny – jabłkowy poj. 250ml. szt. 20      

54.  
Przyprawa warzywna – nie zawierająca soli i glutaminianu sodu, 
mieszanka sypka, opakowanie jednostkowe 1kg.. 

szt. 30      

55.  Cukier puder – opakowanie jednostkowe 0,5kg. – 1kg.. kg. 100      

56.  

Oliwa z oliwek – exstra virgin z pierwszego tłoczenia uzyskana 
bezpośrednio z oliwek i wyłącznie za pomocą środków mechanicznych, 
zawierające tłuszcze w tym kwasy nasycone, opakowanie jednostkowe 
750ml-1l. 

l 20    

  

57.  
Przyprawa do ryb – typu ,,Prymat” opakowanie jednostkowe 20g bez 
glutaminianu sodu. 

szt. 50      

58.  
Przyprawa do kurczaka - typu ,,Prymat” ,,Kamis” lub równoważne,  
opakowanie jednostkowe nie mniej niż 20g bez glutaminianu sodu. 

szt. 150      



59.  
Przyprawa do mięs - typu ,,Prymat” ,,Kamis” opakowanie jednostkowe 
nie mniej niż 20g bez glutaminianu sodu. 

szt. 200      

60.  
Papryka ostra w proszku – smak ostry, kolor czerwony, konsystencja 
sypka, zapach swoisty dla papryki, opakowanie jednostkowe 720g. 

szt. 5      

61.  
Ciasteczka owsiane – owies 62,3% (płatki owsiane , mąka owsiana 
pełnoziarnista) mas 130g. zawartość cukru do 15g/100g produktu. 

szt. 700      

62.  
Baton muli orzechowy oraz oblany czekoladą – masa 40g. zawartość 
cukru do 15g/100g produktu. 

szt. 700      

63.  
Baton crunchy  orzechami i migdałami – masa 35g. oraz batony z 
owocami  o masie 40g. zawartość cukru do 15g/100g produktu 

szt. 700      

64.  
Passata pomidorowa- 100% pomidorów,180g pomidorów na 100g 
produktu. 

szt. 150      

65.  
Pomidory krojone bez skóry- 65% pomidory bez skóry, zagęszczony 
sok pomidorowy, opakowanie łatwo otwierające się. 

szt. 150      

66.  Makaron zacierka- typu Lubella lub równoważny, opakowanie 250g szt. 300      

67.  
Mus owocowy- różne smaki, typu Kubuś. Opakowanie 100g,  
do bezpośredniego podania. 

szt. 760      

68.  

Czosnek granulowany- charakterystyczny smak, swoisty zapach dla 
czosnku, konsystencja sypka. Opakowanie jednostkowe 20g, bez 
dodatków soli/sodu, cukru i substancji słodzących, typu Kamis lub 
równoważny. 

szt. 50    

  

69.  
Rodzynki królewskie- smak słodki, nie siarkowane, bez dodatku 
cukrów i substancji słodzących. Opakowanie 100g typu Bakalland lub 
równoważne. 

szt. 760    
  

70.  
Ryż do risotto, arborio- produkt sypki, ziarna nie uszkodzone zdrowe, 
bez zanieczyszczeń, pakowane hermetycznie. Typu Kupiec lub 
równoważne . 

Kg. 60    
  

71.  
Żurawina suszona- opakowanie 100g, bez dodatków cukru  
i substancji słodzących, typu Bakalland lub równoważny. 

szt. 760      

72.  

Przyprawa do mięs i dań kuchni węgierskiej- mieszanka przypraw, 
zawierająca sól, paprykę słodką, czosnek, gorczyca biała, marchew, 
papryka ostra, cebula, majeranek, kminek, cząber, owoc kolendry, 
tymianek, natka pietruszki, chilli, ziele angielskie, pieprz czarny. Typu 
prymat lub równoważny opakowanie 20 g. 

szt. 60    

  

73.  
Kminek mielony- opakowanie jednostkowe 20g, bez dodatków soli, 
typu Prymat lub równoważny. 

szt. 30      



74.  
Morele suszone- opakowanie 100g, owoce całe bez pestek, typu 
Bakalland lub równoważne. 

szt. 720      

75.  
Miód- rodzaj pszczeli naturalny, wielokwiatowy, polski, opakowanie- 
słoik 1000g. 

szt. 30      

76.  
Kurkuma- smak ostro-słodki w kolorze pomarańczowym, konsystencja 
sypka, bez obcych zapachów, opakowanie jednostkowe 20g, typu Prymat 
lub równoważne. 

szt. 20    
  

77.  
Ryż biały- produkt sypki, ziarna nie uszkodzone zdrowe, bez 
zanieczyszczeń, pakowane hermetycznie. Typu Kupiec lub równoważne. 

kg. 50      

78.  
Grzanki tradycyjne- chrupiące grzanki o tradycyjnym domowym 
smaku, złocistej barwie i zapachu świeżego pieczywa, opakowanie 150g. 

szt. 50      

 

 

OGÓŁEM: 

 

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

                                                                                                                                                                                                                                                                         

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

 

 

 

Artykuły spożywcze spełniają wymagania zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie grup środków spożywczych 

przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w 

ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach. (Dz.U. 2016 poz.1154). 

 

 

 

 

 
…………..…....................................................................................................... 

(Imię i Nazwisko wykonawcy lub osoby upoważnionej do                             

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, stosowna pieczęć)  

 


