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Lp Nazwa, opis produktu

Oczekiwana wielkość 

opak. 

jednostkowego

Nazwa handlowa 

oferowanego 

produktu

Producent
Wielkość jedn. 

opak. 
j.m. Ilość

Cena 

jedn.netto

Wartość 

netto

Stawka 

VAT-u

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

1
Ananasy w syropie plastry, puszka z samo otwieraczem,

bez samo otwieracza, bez syropu glukozowo-fruktozowego
500-700g kg 450

2
Brzoskwinie połówki w syropie, opakowanie jednostkowe

puszka lub słoik, bez syropu glukozowo-fruktozowego
750-850g kg 70

3
Buraczki marynowane całe, słoik lub puszka z

samootwieraczem
280-350g kg 15

4
Cebulki marynowane, perłowe, słoik lub puszka z

samootwieraczem,
250-330g kg 25

5

Chrzan tarty, skład: korzeń chrzanu nie mniej niż 70%,

zakwaszany sokiem z cytryny, bez laktozy, bez glutenu,

bez octu, bez pirosiarczanu sodu, 

150-300g kg 120

6
Cieciorka konserwowa, opakowanie jednostkowe puszka z

samo otwieraczem
300-400g kg 35

7
Dynia deserowa, opakowanie jednostkowe słoik lub

puszka z samootwieraczem
350-400g kg 70

8 Dynia pestki łuskane 100-150g kg 30

9

Dżem brzoskwiniowy, 100 g brzoskwiń na 100 g gotowego

produktu, w skład wchodzi tylko: 100% owoce,

zagęszczony sok jabłkowy, zagęszczony sok cytrynowy do

korekty smaku kwaśnego, substancja żelująca – pektyny, 

do 1kg kg 50

10

Dżem truskawkowy, 100 g truskawek na 100 g gotowego

produktu, w skład wchodzą tylko: 100 % owoce,

zagęszczony sok jabłkowy, zagęszczony sok cytrynowy do

korekty smaku kwaśnego, substancja żelująca – pektyny,

opakowanie jednostkowe słoik 

Do 1 kg kg 80

11

Dżem wiśniowy, 100 g wiśni na 100 gotowego produktu, w

skład wchodzą tylko: 100% owoców, zagęszczony sok

jabłkowy, substancja żelująca – pektyny, opakowanie

jednostkowe słoik

Do 1 kg kg. 35
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12

Dżem z czarnej porzeczki, 100 g czarnych porzeczek na 100

g gotowego produktu, w skład wchodzą tylko: 100%

owoców, zagęszczony sok jabłkowy, substancja żelująca –

pektyny, opakowanie jednostkowe słoik 

Do 1 kg kg 30

13
Dżem malinowy, 100 g malin na 100 g gotowego produktu,

w skład wchodzą tylko: substancja żelująca – pektyny,

zagęszczony sok jabłkowy, opakowanie jednostkowe słoik 

Do 1 kg kg 45

14

dżem z rokitnika, w skład wchodzą tylko; owoce rokitnika

nie mniej niż 47%, przecier jabłkowy nie mniej niż 18%,

zagęszczony sok jabłkowy nie mniej niż 7%, substancja

żelująca – pektyny, cukry pochodzące z owoców,

opakowanie jednostkowe słoik 

Do 1 kg kg 15

15

dżem z dzikiej róży, w skład wchodzą tylko; owoce dzikiej

róży nie mniej niż 47%, przecier jabłkowy nie mniej niż

12%, zagęszczony sok jabłkowy nie mniej niż 10%,

substancja żelująca – pektyny, cukry pochodzące z

owoców, zagęszczony sok cytrynowy, opakowanie

jednostkowe słoik 

Do 1 kg kg 50

16

dżem w opakowaniu jednorazowym (o smaku

brzoskwiniowym, wiśniowym, truskawkowym, malinowym, 

czarnej porzeczki) niskosłodzony, bez barwników,

sporządzony z co najmniej 40g owoców na 100g produktu 

20-25g kg 1 500

17

Powidła śliwkowe, nie mniej niż 160g owoców na 100g

produktu gotowego, skład: śliwki, cukier, substancja

zagęszczająca - pektyna, substancja konserwująca -

sorbinian potasu, kwas cytrynowy (regulator kwasowości),

bez syropu glukozowo-fruktozowego, 

20-30g kg 370

18
Fasola konserwowa biała w zalewie, puszka z samo

otwieraczem, bez cukru i substancji konserwujących
400-450g kg 35

19
Fasolka konserwowa czerwona w zalewie, puszka z samo

otwieraczem bez cukru i substancji konserwujących
400-450g kg 200
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20 Jabłka prażone, mus jabłkowy, opakowanie wiadro 10-12kg kg. 650

21 Kapary małe w zalewie z octu winnego 100-250g kg 5

22

Kapusta kwaszona, kl. I bez konserwantów, opakowanie;

worki foliowe zgrzewane lub wiadro zafoliowane albo

pokrywa z zabezpieczającą zrywką, 

3-5kg kg. 3 000

23

Ketchup łagodny, bez konserwantów, bez skrobi, mąki,

substancji zagęszczających i konserwujących, bez syropu

glukozowo-fruktozowego

300-600g kg 25

24 Ketchup łagodny, bez konserwantów 15-20g kg 170

25
Kiełki fasoli Mung, opakowanie jednostkowe puszka z

samo otwieraczem
200-250g kg 5

26 Kiełki soi, opakowanie jednostkowe puszka 380-425g kg 10

27 Koncentrat pomidorowy 30%, opakowanie słoik 800g – 1kg kg. 600

28 Koncentrat pomidorowy 30%, opakowanie słoik 180-200g kg 30

29
Kukurydza konserwowa w kolbach (mini kolby, puszka z

samo otwieraczem
350-450g kg 15

30
Kukurydza konserwowa złocista, puszka z samo

otwieraczem, bez syropu glukozowo-fruktozowego, 
300-400g kg 750

31

Majonez bez substancji konserwujących, Skład: olej

rzepakowy, musztarda, woda, żółtka jaj kurzych 7%,

opakowanie jednostkowe, słoik

150-200ml l 50

32

Majonez bez substancji konserwujących, opakowanie

jednostkowe słoik lub PET z dozownikiem Skład: olej

rzepakowy, musztarda, woda, żółtka jaj kurzych 7%

500ml l 1 400

33 Mak niebieski 200-250g kg. 5

34
Mandarynki połówki w syropie, puszka z samo

otwieraczem
250-350g kg 90
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35

Mleczko kokosowe Bio, opakowanie jednostkowe puszka z

samo-otwieraczem, bez zagęszczaczy, stabilizatorów,

przeciwutleniaczy, sztucznych aromatów

200-300ml l 15

36
Mleko UHT w kartonie, 3,2% tłuszczu, „Laciate” lub

równoważne
1 l l 150

37 Mleko bez laktozowe BIO 1,5% tłuszczu 0,5-1 L l 50

38 Migdały płatki 50-100g kg 3

39 Morele suszone 100-150g kg 45

40 Musztarda stołowa, opakowanie jednostkowe słoik 180-220g kg 170

41 Musztarda chrzanowa PET 200-280g kg 45

42

Musztarda stołowa, opakowanie jednostkowe saszetka,

skład: woda, gorczyca, ocet spirytusowy, cukier, sól, syrop

palonego cukru, przyprawy. Bez konserwantów.

10-20g kg 50

43 Ogórki konserwowe całe, słoik 830-950g kg 1 200

44 Ogórki kwaszone, kl. I worki foliowe zgrzewane 3-5kg kg. 1 500

45 Ogórki małosolne, kl. I worki foliowe zgrzewane 3-5kg kg. 150

46 Oliwki czarne całe, drylowane, w zalewie, słoik 130-200g kg 10

47 Oliwki zielone całe, drylowane, w zalewie, słoik 130-200g kg 30

48 Orzechy włoskie 100-150g kg 30

49 Orzeszki pistacjowe łuskane nie solone 100-150g kg 3

50
Papryka konserwowa, słodka, ćwiartki, opakowanie

jednostkowe słoik 
650-900g kg 600

51

Papryka konserwowa czerwona słodka, pieczona bez skóry

lub papryka konserwowa czerwona słodka grillowana, 

opakowanie jednostkowe słoik 

400-1000g kg 100

52

Pieczarki konserwowe całe w zalewie naturalnej, słoik.

Pieczarki, woda, ocet spirytusowy, cukier, sól, marchew,

mieszanka przypraw (w tym gorczyca)

250-300g kg 200
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53 Podgrzybek suszony 10-40g kg 3

54 Pomidor cały z puszki, puszka z samo otwieraczem 300-400g kg 500

55
Pomidor suszony w oleju z ziołami, opakowanie

jednostkowe słoik
650-700g kg 150

56 Przecier pomidorowy nie mniej niż 99% 500-800ml l 150

57 Rodzynki królewskie 100-150g kg 120

58
Seler konserwowy, marynowane wiórki w łagodnej

zalewie, opakowanie jednostkowe słoik
220-300g kg 150

59 Słonecznik łuskany 100-150g kg 50

60

Sok - koncentrat barszcz czerwony, bez glutenu,

wzmacniaczy smaku, syropu glukozowo-fruktozowego,

substancji konserwujących

200-500ml l 60

61

Barszcz biały w płynie - żurek, bez konserwantów z

naturalnych składników, bez glutenu, wzmacniaczy smaku,

syropu glukozowo-fruktozowego, bez substancji

konserwujących, bez mleka w proszku, tłuszczu z oleju

palmowego

300-500ml I 85

62
Sok jabłkowy tłoczony 100% bez cukru, opakowanie

jednostkowe karton
1 litr l 50

63
Sok 100% tłoczony z jabłek, opakowanie jednostkowe PET

lub szkło
300 ml l 35

64

Sok pomarańczowy 100% bez cukru, bez konserwantów,

opakowanie jednostkowe karton, sok pomarańczowy z

zagęszczonego soku pomarańczowego

1 litr l 170

65
Sok 100% tłoczony z jabłek i mango, opakowanie

jednostkowe  opakowanie jednostkowe  PET lub szkło
300ml l 35

66
Sok 100% tłoczony z jabłek z morelą, opakowanie

jednostkowe  opakowanie jednostkowe  PET lub szkło
300 ml l 50
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67

Sok 100% tłoczony z jabłek i z czarnej porzeczki,

opakowanie jednostkowe opakowanie jednostkowe PET

lub szkło

300 ml 50

68
Sok pomidorowy 100% bez cukru, opakowanie

jednostkowe karton
1 litr l 150

69
Sok pomidorowy bez cukru , opakowanie jednostkowe

butelka
200-250ml l 300

70

Sok wielowarzywny bez cukru, bez soli, bez dodatku soli.

Bez dodatku cukrów, Składniki: przecier pomidorowy z

zagęszczonego przecieru pomidorowego, przeciery z:

marchwi, selera, cebuli, pietruszki, papryki oraz czosnku i

sok z buraków czerwonych z zagęszczonego soku z

buraków czerwonych, zioła i przyprawy

250-330ml l 850

71

Nektar z czarnych porzeczek, karton, składniki: nektar z

czarnej porzeczki nie mniej niż 25% soku, naturalny

aromat, bez syropu glukozowo-fruktozowego

1 litr l 60

72
Śliwki suszone kalifornijskie, bez substancji

konserwujących
do 500g kg 80

73 Śliwki w occie, marynowane całe, słoik 500-600g kg 20

74

Wiśnie kandyzowane zapakowane w torebki foliowe,

zgrzewane z atestem spożywczym, z owoców poddanych

procesowi nasycenia cukrem.

100-600g kg 50

75
Wiśnie drylowane w syropie, opakowanie jednostkowe

słoik lub puszka z samootwieraczem
500-800g kg 40

76 Wiórki kokosowe  do 200g kg 3

77
Żurawina suszona, cała, bez cukru, bez substancji

konserwujących
 do 500g kg 150

pieczątka i podpisa oferenta

RAZEM:       
netto:  

brutto (z VAT):  

………………………………………………………………
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