
                                                                                                                                     Załącznik nr 1 -  do SWZ  
                                                                                                                                  ZSZ-PR-c/ZP/PN/1/2022  

          

 
Dane dotyczące Wykonawcy 

  

 
Firma: ………………………………………… 
………………………………………………… 
Adres siedziby: …………………………….…. 
 ………………………………………………… 
NIP ……………… Regon ……………………. 
 nr telefonu ………………………..  
e-mail ……………………………… . 
 
            Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ruścu 
            ul. Wieluńska 33, 97-438 Rusiec  
 
 
 
 

 
FORMULARZ OFERTOWY 

 
Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu publicznym prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ustawy z dnia 11 września 
2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn.zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, na „Sukcesywną dostawę artykułów 
żywnościowych do stołówki szkolnej i stołówki przedszkolnej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ruścu ”  oferuję(-emy) wykonanie przedmiotu 
zamówienia zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia(SWZ) za niżej wymienioną cenę: 

 
Zadanie 1. – Łączna wartość brutto ........................................ 
Zadanie 2. – Łączna wartość brutto ........................................ 
Zadanie 3. – Łączna wartość brutto ........................................ 
Zadanie 4. – Łączna wartość brutto ........................................ 
Zadanie 5. – Łączna wartość brutto ........................................ 
Zadanie 6. – Łączna wartość brutto ........................................ 
Zadanie 7. – Łączna wartość brutto ........................................ 
Zadanie 8. – Łączna wartość brutto ........................................ 
Zadanie 9. – Łączna wartość brutto ........................................ 
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Zadanie 10. – Łączna wartość brutto ........................................ 
 
 
 
Razem: Łączna wartość brutto ................................................ 
(słownie:.......................................................................................................................................................................... ). 
 
 
 

Zadanie 1. 
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa owoców, warzyw i podobnych produktów do stołówki szkolnej i stołówki przedszkolnej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Ruścu.: 
Zamówienie na produkty będzie składane dwa razy w tygodniu, w każdą środę i piątek na następny„ tydzień żywieniowy”. Dostawa dwa razy w tygodniu w poniedziałek i w 
czwartek w godz. 800 – 830. Wymagania dla owoców i warzyw przetworzonych: gatunek I, klasa I, w opakowaniach od producenta z etykietą lub informacją o składnikach zawartych 
w produkcie, z czytelną datą produkcji i terminem ważności, opakowanie bez oznak uszkodzenia, pęknięcia, bez oznak zepsucia. 
  
1.  CPV 15300000-1 „ OWOCE, WARZYWA I PODOBNE PRODUKTY” 
 
Lp. Nazwa towaru Jm. Opis    

szczegółowy 
towaru 

Ilość Cena 
netto 
jednostki 
PLN 

Wartość 
netto 
PLN 

Podatek 
VAT 

Cena 
brutto 
jednostk. 
PLN 

Wartość 
brutto 
PLN 

UWAGI 

1. Arbuz/ dojrzały i słodki/ kg 1 kg 173       

2. Banany/ dojrzałe i słodke/ kg 1 kg 833 
 

      

3. Brzoskwinie/ dojrzałe, słodkie i 
soczyste/ 

kg 1 kg 30       

4. Buraki czerwone świeże kg 1 kg 160       

5. Cebula/ dobrze wysuszona, bez 
szczypiorku, bez uszkodzeń 

mechanicznych/ 

kg 1 kg 50 
 

      

6. Ciecierzyca NUX  szt. 400 g 70       

7. Cytryna/ owoce soczyste, dojrzałe/ kg 1 kg 30       

8. Czosnek/ bez oznak wrastania, krajowy/ szt. 1 szt. 12       

9. Fasola czerwona „Jamar” lub 
równoważna 

puszka 400 g 20       

10. Fasola drobna „Jermapol” lub 
równoważna 

paczka 400 g 40       

11. Fasola „Jaś” Jermapol lub równoważna paczka 400g 90       

12. Groch łupany „Jermapol” lub paczka 400 g 90       
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równoważny 
13. Groszek konserwowy „Jamar” lub 

równoważny 
puszka 400 g 5       

14. Gruszki/ odmiany słodkie, soczyste, 
miękkie/ 

kg 1 kg 300       

15. Jabłka słodkie „Lobo” lub równoważne kg 1 kg 1600       

16. Kalafior świeży/ dobrze wykształcony, 
jędrny i zwarty o zwięzłej budowie/ 

szt 1 szt. 30       

17. Kapusta biała kg 1 szt. 290       

18.  Kapusta czerwona kg 1 kg 45       

19.                                                                                                                            Kapusta kwaszona folia KOW lub 
równoważna 

kg 1 kg 500       

20. Kapusta „młoda” główka 1 szt 55       

21. Kapusta pekińska/ kapusta cała,bez 
uszkodzeń, zdrowa, czysta o świeżym 

wyglądzie/ 

kg 1 kg 140       

22. Koper świeży/ cały, zdrowy, czysty, o 
barwie zielonej, bez insektów 

pęczek 1 szt. 105       

23. Kukurydza „Jamar” lub równoważna puszka 400g 20       

24. Kiwi/ odpowiednio dojrzałe, jędrne, 
klasa extra/ 

opak. 1 szt. 50       

25. Malina / owoce dojrzałe, bez śladów 
pleśni i zepsucia/ 

opak. 500 g 10       

26. Mandarynka/ dojrzała, odmiana soczysta 
i słodka 

kg 1 kg 250       

27. Marchew karotka świeża, bez naci kg 1 kg 530       

28. Nektarynki/ owoce dojrzałe, słodkie i 
soczyste/ 

kg 1 kg 80       

29. Ogórek kiszony Słoneczne Pole lub 
równoważny 

 

wiadro 3 kg 60       

30. Ogórek kwaszony „Dros” lub 
równoważny 

szt.  830 g 130       

31. Ogórek świeży kg 1 kg 205 
 

      

32.  Papryka czerwona, żółta, zielona - 
świeża                                          

kg 1 kg 72       

33. Pieczarki świeże kg 1 kg 70       

34. Pietruszka korzeń/ bez naci, sortowana, 
niezdrewniała, , bez uszkodzeń 

kg 1 kg 145       
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mechanicznych i zmian biologicznych/ 
35. Pietruszka natka/ cały, zdrowy, czysty, 

bez insektów/ 
pęczek 1 szt. 55       

36. Pomarańcze/ dojrzałe, odmiany soczyste 
i słodkie/ 

kg 1 kg 415       

37. Pomidor/ dojrzały, świeży, odpowiednio 
twardy, nieuszkodzony/ 

kg 1 kg 80       

38. Pomidorki koktajlowe Opak. 250g 75 
 

      

39. Por/ typ sałatkowy, długość 40 cm, 
średnica od 2 cm, wydatny, długi, 

zgrubienie cebulowe/ 

kg 1 kg 85       

40. Pomidory krojone bez skórki w puszce 
Pudliszki lub równoważne 

szt. 400 g 200       

41. Rukola Opak. 100 g 80       

42. Rzodkiewka czerwona, pęczek/ 
minimum 10 sztuk w pęczku/ 

pęczek 1 szt. 50       

43. Sałata lodowa szt 1 szt 150       

44. Sałata zielona świeża główka 1 szt. 205       

45. Seler bez uszkodzeń mechanicznych i 
zmian biologicznych 

kg 1 kg 145       

46. Szczypior pęczek świeży pęczek 1 szt. 30       

47. Śliwki węgierki/dojrzałe, odmiany 
słodkie i soczyste/ 

kg 1 kg 230       

48. Truskawki/ dojrzałe, odmiany słodkie, 
owoce nieuszkodzone, zdrowe/ 

kg 2,5 kg 35       

49. Winogron/ owoce dojrzałe, słodkie/ kg 1 kg 140       

50. Ziemniaki jadalne/ odmiany – zdrowe, 
czyste, suche, jednoodmianowe, o 

kształcie typowym dla danej odmiany, o 
dobrym smaku, bez plam i śladów 

uszkodzeń mechanicznych, o średnicy 
minimum 5 cm/ 

kg 1 kg 4 380       

           

 Suma: - - - -  - -   

 
Zapis słowny: 
 
Wartość dostawy netto....................................................................................................................................................................................... zł. 
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Wartość dostawy brutto...................................................................................................................................................................................... zł. 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                       Miejscowość ………………………   data ……………………….. 
 
 
 

..................................................................................................................................... 
                                     Podpis i pieczęć osoby(osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy   

 
      
Zadanie 2 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów mleczarskich do stołówki szkolnej i stołówki przedszkolnej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Ruścu. Zamówienie na 
produkty będzie składane jeden raz w tygodniu, w każdy piątek na następny „ tydzień żywieniowy”. Dostawa w poniedziałek, środę i w piątek w godz. 800 – 830. Wymagania dla 
produktów mleczarskich: klasa I, świeże, bez oznak pleśni i zanieczyszczeń ciałami obcymi, opakowanie bez oznak uszkodzenia, pęknięcia folii, powinny być w opakowaniu 
oryginalnym z datą produkcji i przydatności do spożycia na etykiecie. 
  
 
2. CPV 15500000-3 ‘’PRODUKTY MLECZARSKIE” 
 
Lp. Nazwa towaru Jm. Opis 

szczegółowy 
towaru 

Ilość Cena netto 
jednostki 
PLN 

Wartość 
netto 
PLN 

Podatek 
VAT 

Cena 
brutto 
jednostk. 
PLN 

Wartość 
brutto 
PLN 

UWAGI 

1. Jogurt Gratka Danone lub równoważny szt. 115 g 200       

2. Jogurt naturalny ZOTT lub 
równoważny 

szt. 370 g 465       

3. Jogurt „Jogobella” różne smaki lub 
równoważny 

szt. 400g 300       

4. MasłoEkstra śmietankowe 82% z 
Wielunia lub równoważne 

szt. 200 g 1750       

5. Maślanka naturalna w kartonie z Milko 
lub równoważna 

szt. 1 l 50       

6. Mleko w kartonie Łaciate 2 %   lub 
równoważne 

szt.  1 l 2 340       

7. Ser  żółty”Gouda”w plastrach Mlekpol 
lub równoważny 

kg 1 kg 80       

8. Ser  żółty”Gouda”  w plastrach 
Mlekpol lub równoważny 

kg 400 g 40       

9. Serek Danio lub równoważny szt. 130 g 550       
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10. Serki Danonki Danone lub 
równoważne 

szt. 200 g 580       

11. Śmietana  18 % „Zott” lub 
równoważna 

szt. 330 g 15       

12. Śmietana 12% Zott” lub równoważna szt. 330 g 500       

13. Śmietana 12 % „Zott” lub 
równoważna” 

szt. 180 g 625       

14. Śmietana 30 %  Łaciate lub 
równoważny 

szt. 500 g 30       

15. Twaróg półtłusty z Radomska „Ale!” 
lub równoważny                      

kg 1 kg 496       

 Suma: - - - -  - -   

 
Zapis słowny: 
 
Wartość dostawy netto ....................................................................................................................................................................................... zł. 
 
Wartość dostawy brutto....................................................................................................................................................................................... zł. 
 
 
 

                                                                                                                                                                                          Miejscowość ………………………   data ……………………….. 
 
 
 

  ....................................................................................................................  
                                                                                                                                                                                                                                   Podpis i pieczęć osoby(osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy

            
 
Zadanie 3 
 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju i tłuszczów zwierzęcych lub roślinnych do stołówki szkolnej i stołówki  przedszkolnej Zespołu Szkolno – Przedszkolnegow Ruścu. 
Zamówienie na produkty będzie składane dwa razy w tygodniu, w każdą środę i piątek na następny „tydzień żywieniowy”. Dostawa w poniedziałek i w czwartek w godz. 800 – 830. 
 
3.  CPV 15400000-2 „OLEJE I TŁUSZCZE ZWIERZĘCE LUB ROŚLINNE” 
 
Lp. Nazwa towaru Jm. Opis 

szczegółowy 
towaru 

Ilość Cena 
netto 
jednostki 
PLN 

 
 
 
 

Wartość 
netto 
PLN 

Podatek 
VAT 

Cena 
brutto 
jednostki 
PLN 

Wartość 
brutto 
PLN 

UWAGI 

1. Margaryna roślinna „Śniadaniowa” lub 
równoważna 

szt. 450 g 50        
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2. Oliwa z oliwek Basso lub równoważna szt. 1l 6        

3. Olej „Kujawski” lub równoważny szt. 1 l 350        

 Suma: - - - -   - -   
 
Zapis słowny: 
 
Wartość dostawy netto ........................................................................................................................................................................................ zł. 
 
Wartość dostawy brutto........................................................................................................................................................................................ zł 
 
 
 

Miejscowość ………………………   data ……………………….. 
 
 
 
 

    .................................................................................................................... 
Podpis i pieczęć osoby(osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy 

 
        
     
 
 
  
Zadanie 4 
 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych do stołówki szkolnej i stołówki przedszkolnejZespołu Szkolno – 
Przedszkolnego w Ruścu. Zamówienie na produkty będzie składane dwa razy w tygodniu, w każdą środę i piątek na następny „tydzień żywieniowy”. Dostawa w poniedziałek i w 
czwartek w godz.800 – 830. Produkty powinny być świeże w opakowaniach zgrzanych na obrzeżach z etykietą, na której jest data produkcji i termin przydatności do spożycia. 
Opakowania szczelnie zamknięte, bez oznak uszkodzenia. 
 
4. CPV 15600000-4 „PRODUKTY PRZEMIAŁU ZIARNA, SKROBI  I PRODUKTÓW SKROBIOWYCH” 
 
Lp. Nazwa towaru Jm. Opis 

szczegółowy 
towaru 

Ilość Cena 
netto 
jednostki 
PLN 

Wartość 
netto 
PLN 

Podatek 
VAT 

Cena 
brutto 

jednostki 
PLN 

Wartość 
brutto 
PLN 

UWAGI 

1. Kasza jęczmienna gruba„Jermapol” lub 
równoważna 

kg 1 kg 182       

2. Kasza jęczmienna pęczak „Jermapol” lub 
równoważna 

kg 1 kg 40       
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3. Kasza manna  błyskawiczna Polskie Młyny 
lub równoważna 

kg 0,5 kg 25       

4. Kasza jaglana „Jermapol” lub równoważna kg 400 g 40       

5. Mąka pszenna „Szadkowska” TYP 480  lub 
równoważna 

kg 1 kg 500       

6. Mąka razowa TP 2000 POLGREEN lub 
równoważny 

kg 1 kg 15       

7. Mąka ziemniaczana SUPERIOR „Jermapol” 
lub równoważna 

kg 1 kg 70       

8. Ryż  „Jermapol” lub równoważny                        kg 1 kg 230       

 Suma: - - - -   - -   

 
Zapis słowny: 
Wartość dostawy netto ....................................................................................................................................................................................... zł. 
 
Wartość dostawy brutto....................................................................................................................................................................................... zł 
 
 

Miejscowość ………………………   data ………………………..           
 
 
 

                                                         .................................................................................................................... 
Podpis i pieczęć osoby(osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy 

 
 
 
Zadanie 5 
 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów głęboko mrożonych do stołówki szkolnej i stołówki przedszkolnej Zespołu Szkolno – Przedszkolnegow Ruścu. Zamówienie na 
produkty będzie składane jeden raz w tygodniu, w każdą środę na następny „tydzień żywieniowy”. Dostawa w czwartek w godz.800 – 830. 
Mrożonki: klasa I, opakowanie bez oznak uszkodzenia, pęknięcia, nierozmrożone, z czytelną datą produkcji i terminem ważności. Wymagania dla ryb mrożonych: gatunek I, z 
długim terminem ważności, zapach swoisty bez oznak zepsucia charakterystyczny dla ryb, w opakowaniach hermetycznie zamkniętych lub w opakowaniach oryginalnych, na 
których powinna być etykieta z datą produkcji i przydatności do spożycia. 
 
5. CPV 15331170-9  „WARZYWA MROŻONE”; 15220000-6  „RYBY MROŻONE I PRZETWORZONE”; 15896000-5 „PRODUKTY GŁĘBOKO MROŻONE” 
 
Lp. Nazwa towaru Jm. Opis 

szczegółowy 
towaru 

Ilość Cena 
netto 
jednostki 
PLN 

 
 
 
 

Wartość 
netto 
PLN 

 
 
 

Podatek 
VAT 

 
 

Cena 
brutto 
jednostki 
PLN 

 Wartość 
brutto 
PLN 

UWAGI 

1. Brokuł mrożony jakości firmy szt. 2,5 kg 85           
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„Poltino” lub równoważny 
2. Fasolka szparagowa żółta cięta 

jakości firmy „Oerlams”  lub 
równoważna 

szt. 2,5 kg 60           

3. Fasolka szparagowa żółta długa 
jakości firmy „Oerlams” mrożona 
lub równoważna 

szt. 2,5 kg 60           

4. Filety rybne do smażenia/bez 
lodu/Miruna morska „6-8”z/s  

kg 1 kg 610           

5. Frytki  Turbo jakości firmy Aviko 
lub równoważny 

szt. 2,5 kg 175           

6. Kalafior mrożony jakości firmy 
„Poltino” lub równoważny 

szt. 2,5 kg 100           

7. Kartacze z mięsem jakości 
firmy„Alex-Pol” lub równoważne 

szt. 2,5 kg 35           

8. Kopytka mrożone jakości firmy 
„Alex-Pol” lub równoważne 

szt. 2,5 kg 130           

9. Kluski śląskie jakości firmy „Alex-
Pol” lub równoważne 

szt. 2,5 kg 110           

10. Knedle ze śliwkami jakości firmy 
„Alex-Pol” lub równoważne 

szt. 2,5 kg 100           

11. Knedle z truskawkami jakości 
firmy „Alex-Pol” lub równoważne 

szt. 2,5 kg 110           

12. Lody na patyku Bambino w 
polewie czekoladowej lub 
równoważne 

szt. 43 g 370           

13. Maliny mrożone jakości 
firmyTopseller XXL lub 
równoważne 

szt. 2,5 kg 4           

14. Marchewka Mini mrożona jakości 
firmy „Hortex” lub równoważne 

szt. 2,5 kg 60           

15. Marchewka z groszkiem kostka  
mrożona jakości firmy „Poltino” 
lub równoważna    

szt. 2,5 kg 60           

16. Marchewka kostka  mrożona 
jakości firmy „Poltino” lub 
równoważna    

szt. 2,5 kg 60           

17. Mieszanka kompotowa minimum 9 
składnikowa 

szt. 2,5 kg 40           

18. Mieszanka kompotowa jakości 
firmy”Hortex” lub równoważna 

szt. 2,5 kg 100           

19. Mieszanka warzywna z brukselką szt. 2,5kg 120           
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mrożona jakości firmy „Poltino 7” 
lub równoważna 

20. Paluszki rybne z fileta jakości 
firmy „Frosta” lub równoważne 

szt. 6 kg 45           

21. Pierogi z mięsemjakości 
firmy„Alex-Pol” lub równoważne 

szt. 2,5 kg 70           

22. Pierogi z serem jakości firmy 
„Alex-Pol” lub równoważne 

szt. 2,5 kg 100           

23. Groszek mrożony jakości 
firmy”Hortex” lub równoważny 

szt. 2,5 kg 40           

24. Pyzy z mięsem jakości firmy 
„Alex-Pol” o zawartości min. 10% 
mięsa lub równoważne 

szt. 2,5kg 115           

25. Szpinak krojony mrożony jakości 
firmy „Poltino” lub równoważny 

szt. 2,5 kg 35           

26. Truskawka mrożona „Poltino” lub 
równoważna 

szt. 2,5 kg 40           

27. Pieczarki mrożone jakości firmy 
„Poltino” lub równoważne 

szt. 2,5 kg 80           

28. Uszka z grzybami mrożone jakości 
firmy „Alex-Pol” lub równoważne 

szt. 2,5kg 28           

29. Warzywa na patelnię (brokuły, 
marchew, papryka, fasola 
szparagowa, kukurydza, ziemniaki, 
cebula) jakości firmy”Hortex” lub 
równoważny 

szt. 2,5 kg 20           

30. Wiśnia mrożona jakości 
firmy„Hortex” lub równoważna 

szt 2,5 kg 20           

31. Włoszczyzna paski mrożone 
jakości firmy „Hortex” lub 
równoważna 

szt. 2,5 kg 90           

 Suma: - - - -   - -   

 
Zapis słowny: 
 
Wartość dostawy netto ........................................................................................................................................................................................ zł. 
 
Wartość dostawy brutto........................................................................................................................................................................................ zł 
 
 
 

Miejscowość ………………………   data ……………………….. 
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        .................................................................................................................... 
Podpis i pieczęć osoby(osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy 

 
 

 
 
Zadanie 6 
 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych do stołówki szkolnej i stołówki przedszkolnej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w 
Ruścu. Zamówienie na produkty będzie składane codziennie od poniedziałku do piątku, z dostawą  dwa razy w ciągu dnia w godz.800 – 830 i 1200 - 1230. Wymagania dla mięsa: klasa 
I, świeże, czyste bez śladów zanieczyszczeń ciałami obcymi, barwa od jasnoczerwonej do ciemnoczerwonej. Wymagania dla wędlin: klasa I, świeże, powierzchnia sucha, osłonka 
ściśle przylegająca, równomiernie pomarszczona, niedopuszczalne zacieki tłuszczu, pęknięcia, wycieki farszu. 
 
6. CPV 15100000-9 „PRODUKTY ZWIERZĘCE, MIĘSO I PRODUKTY MIĘSNE” 
 
Lp. Nazwa towaru Jm. Opis 

szczegółowy 
towaru 

Ilość Cena 
netto 
jednostki 
PLN 

Wartość 
netto 
PLN 

 
 
 

Podatek 
VAT 

 
 

Cena 
brutto 
jednostki 
PLN 

 
 
 
 

Wartość 
brutto 
PLN 

UWAGI 

1. Boczek wędzony parzony kg 1 kg 100         

2. Karkówka b/k kg 1 kg 315         

3. Kiełbasa podwawelska kg 1 kg 171         

4. Kiełbasa szynkowa wieprzowa bez 
tłuszczu 

kg 1 kg/na 
kanapki/ 

90         

5. Kiełbasa wiejska   kg 1 kg 55         

6. Łopatka b/k kg 1 kg 30         

7. Mięso gulaszowe kg 1 kg 600         

8. Mięso mielone kg 1 kg 100         

9. Ogonówka kg 1 kg/na 
kanapki/ 

60         

10. Parówka cienka delikatesowa 
hermetycznie pakowana 

kg 1 kg 90         

11. Pasztet wieprzowy kg 1 kg( na 
kanapki) 

60         

12. Polędwica drobiowa maślana kg 1 kg/na 
kanapki/ 

90         

13. Schab b/k kg 1 kg 190         
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14. Szynka surowa kg 1 kg 90         

15. Szynka wiejska kg 1 kg/na 
kanapki/ 

80         

16. Schab pieczony kg 1 kg /na 
kanapki/ 

90         

17. Żeberka kg 1 kg 70         

 Suma: - - - -   - -   

Zapis słowny: 
 
Wartość dostawy netto ....................................................................................................................................................................................... zł. 
 
Wartość dostawy brutto....................................................................................................................................................................................... zł. 
 
 
            

Miejscowość ………………………   data ……………………….. 
 
 
 

      .................................................................................................................... 
Podpis i pieczęć osoby(osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy 

 
 
Zadanie 7 
 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów drobiowych  do stołówki szkolnej i stołówki przedszkolnej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Ruścu. Zamówienie na produkty 
będzie składane codziennie od poniedziałku do piątku, z dostawą  dwa razy w ciągu dnia w godz.800 – 830 i 1200 - 1230. Wymagania dla mięsa: klasa I, świeże, czyste bez śladów 
zanieczyszczeń ciałami obcymi. 
 
7. CPV 15112100-7 „DRÓB ŚWIEŻY” 
 
Lp. Nazwa towaru Jm. Opis 

szczegółowy 
towaru 

Ilość Cena 
netto 
jednostki 
PLN 

Wartość 
netto 
PLN 

 
 
 

Podatek 
VAT 

 
 

Cena 
brutto 
jednostki 
PLN 

 
 
 
 

Wartość 
brutto 
PLN 

UWAGI 

1. Filet z kurczaka kg 1 kg 390         

2. Porcja rosołowa kg 1 kg 700         

3. Pałeczki drobiowe kg 1 kg 450         

4. Podudzie bez kości kg 1 kg 100         
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5. Skrzydełka z kurczaka kg 1 kg 100         

6. Udko z kurczaka kg 1 kg 150         

7. Wątróbka drobiowa kg 1 kg 20         

 Suma: - - - -   - -   

Zapis słowny: 
 
Wartość dostawy netto ….................................................................................................................................................................................... zł. 
 
Wartość dostawy brutto….................................................................................................................................................................................... zł. 
 
 
            

Miejscowość ………………………   data ……………………….. 
 
 
 

…................................................................................................................. 
Podpis i pieczęć osoby(osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy 

        
   
 
Zadanie 8 
 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa jaj do stołówki szkolnej i stołówki przedszkolnej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Ruścu. Zamówienie na produkt będzie składanerazw 
tygodniu, w każdy piątek na następny „tydzień żywieniowy”. Dostawa w poniedziałek w godz.800 – 830.Produkt powinien być świeży, skorupa o normalnym kształcie, czysta, nie 
uszkodzona bez obcego zapachu .  Opakowania szczelnie zamknięte, bez oznak uszkodzenia, na których jest data produkcji i termin przydatności do spożycia. 
 
 
 
8. CPV 03142500-3 „JAJA” 
 
Lp. Nazwa towaru Jm. Opis 

szczegółowy 
towaru 

 Ilość Cena 
netto 
jednostki 
PLN 

Wartość 
netto 
PLN 

Podatek 
VAT 

Cena 
brutto 
jednostki 
PLN 

Wartość 
brutto 
PLN 

UWAGI 

1. Jaja kurze/wielkość M o wadze minimum 53 
g 

szt. 1 szt. 7200       

 Suma: - - - -   - -   

 
Zapis słowny: 
Wartość dostawy netto ….................................................................................................................................................................................... zł. 
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Wartość dostawy brutto….................................................................................................................................................................................... zł. 
 
 
 

Miejscowość ………………………   data ……………………….. 
 
 
 
 

…................................................................................................................. 
Podpis i pieczęć osoby(osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy 

 
 
 
 
        

Zadanie 9 
 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa pieczywa, świeżych wyrobów piekarskich i ciastkarskich do stołówki szkolnej i stołówki przedszkolnej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w 
Ruścu. Zamówienie na produkty będzie składane jeden raz w tygodniu, w każdy czwartek na następny „tydzień żywieniowy” z codzienną dostawą w godz. 800– 830.Wymagania 
dotyczące pieczywa: świeże, gatunek I. 
 
9. CPV 15810000-9 „PIECZYWO, ŚWIEŻE WYROBY PIEKARSKIE I CIASTKARSKIE” 
 
Lp. Nazwa towaru Jm. Opis 

szczegółowy 
towaru 

 Ilość Cena 
netto 
jednostki 
PLN 

Wartość 
netto 
PLN 

Podatek 
VAT 

Cena 
brutto 
jednostki 
PLN 

Wartość 
brutto 
PLN 

UWAGI 

1. Bagietka szt. 1 szt. 440       
2. Bułka duża /100g/ szt. 1 szt. 7 000       

3. Bułka mała/50g/ razowa szt. 1 szt. 4 500       

4. Bułka mała /50g/ zwykła szt. 1 szt. 1 200       

5. Bułka z owocami szt. 1 szt. 400       

6. Bułka z serem szt. 1 szt. 500       

7. Bułka z toffi szt. 1 szt. 500       

8. Ciasto drożdżowe szt. 300 g 60       

9. Chałka z kruszonką szt. 300 g 60       

10. Chleb /600g/ pszenny szt. 1 szt. 800       
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11. Chleb 600g razowy szt. 1 szt 450       

12. Pączki szt. 1 szt. 
 

75       

13. Pączki małe z serem kg 1 kg 40       

14. Rogale z kruszonką szt. 1 szt. 400       

15. Pizzerinki - mini pizze szt. 90 g 400       

 Suma: - - - -   - -   

 
Zapis słowny: 
Wartość dostawy netto ....................................................................................................................................................................................... zł. 
 
Wartość dostawy brutto....................................................................................................................................................................................... zł. 
 
 
 

Miejscowość ………………………   data ……………………….. 
 
 

      .......................................................................................................................... 
Podpis i pieczęć osoby(osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy 

 
 
        
    
 
 
Zadanie 10 
 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa różnych produktów spożywczych do stołówki szkolnej i stołówki przedszkolnej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Ruścu. Zamówienie na 
produkty będzie składane dwa razy w tygodniu, w każdą środę i piątek na następny „tydzień żywieniowy”. Dostawa w poniedziałek i w czwartek w godz. 800 – 830. Produkty 
powinny być świeże w opakowaniach zgrzanych na obrzeżach z etykietą, na której jest data produkcji i termin przydatności do spożycia. Opakowania szczelnie zamknięte, bez 
oznak uszkodzenia. 
 
 
 
 
10. CPV 15800000-6 „RÓŻNE PRODUKTY SPOŻYWCZE” 
 
Lp. Nazwa towaru Jm. Opis 

szczegółowy 
 Ilość Cena netto 

jednostki 
Wartość 

netto 
Podatek 
VAT 

Cena 
brutto 

Wartość 
brutto 

UWAGI 
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towaru PLN PLN jednostki 
PLN 

PLN 

1. Barszcz biały w butelce, kiszony 
według staropolskich receptur z 
mąki żytniej białej /bez otrąb/ z 
dodatkiem naturalnego czosnku 

„Pinkosz” lub równoważny 

szt. 0,5l 60       

2. Barszcz biały w proszku 
„Winiary” lub równoważny 

szt. 66 g 60       

3. Barszcz czerwony koncentrat 
Luniak lub równoważny 

szt. 300 ml 20       

4. Baton Kinder Bueno lub 
równoważny 

szt. 43 g 450       

5. Bazylia”Prymat” lub 
równoważna 

szt. 10g 20       

6. Biszkopty „Starletki” lub 
równoważne 

szt. 150 g 120       

7. Budyń bez cukru„Winiary” lub 
równoważny  

szt. 64 g 10       

8. Bułka tarta „Jermapol”     lub 
równoważna 

szt. 500 g 200       

9. Ciastka zbożowe Krakuski lub 
równoważne 

szt. 201 g 100       

10. Ciastka na wagę zwierzaczki zoo 
z czekoladą 

opak. 1,2 kg 10       

11. Cukier biały w opakowaniu 
papierowym 

kg 1 kg 310       

12. Cukier waniliowy „Delecta” lub 
równoważny  

szt. 30 g 400       

13. Cynamon mielony  „Prymat” lub 
równoważny  

szt. 15 g 20       

14. Czekolada „Goplana” mleczna 
lub równoważna 

szt. 90g 400       

15. Drożdże Babuni lub równoważne szt. 100 g 170       

16. Dżem Łowicz niskosłodzony lub 
równoważny 

szt. 280 g 160       

17. Grześki kakaowe Goplana (bez 
czekolady) lub równoważne 

szt. 34 g 750       

18. Herbata „Minutka” expresowalub 
równoważna 

paczka 40 t. 80       

19. Herbata owocowa „Herbapol” 
lub równoważna 

szt. 20t. 15       
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20. Herbatniki Petit Beurre lub 
równoważne 

szt. 100 g 300       

21. Imbir mielony”Prymat” lub 
równoważny 

szt. 15 g 10       

22. Kakao „Deco Morreno” lub 
równoważne 

szt. 80 g 80       

23. Kawa Inka rozpuszczalna 
„Biogran” lub równoważna 

szt. 150 g 40       

24. 
 

Ketchup „Kotlin” łagodny lub 
równoważny 

szt. 450 g 90       

25. Koncentrat pomidorowy 
“Łowicz” , zawartość ekstraktu 

30%, pasteryzowany, bez 
konserwantów lub  

równoważny 

słoik 190 g 310       

26. Koper suszony”PAK” lub 
równoważny 

szt. 10 g 20       

27. Liść laurowy „Prymat” lub 
równoważny  

szt. 6 g 60       

28. Majeranek „Prymat” lub 
równoważny  

szt. 8 g 60       

29. Majonez dekoracyjny Winiary 
lub równoważny 

szt. 700ml 20       

30. Makaron gwiazdki 
„Międzybrodzki” lub 

równoważny 

szt. 250 g 100       

31. Makaron nitki „Międzybrodzki” 
lub równoważny  

szt. 250 g 130       

32. Makaron rurki „Lubella” lub 
równoważny 

szt. 400 g 400       

33. Makaron świderki ”Lubella”   
lub równoważny 

szt. 500 g 430       

34. Makaron świderki”Lubella”  
pełnoziarnisty lub równoważny 

szt. 500 g 40       

35. Makaron spaghetti ”Lubella” lub 
równoważny 

szt.  500 g 200       

36. Makaron zacierka „Babuni” lub 
równoważny  

szt. 250 g 140       

37. Mieszanka warzyw suszonych 
PAK lub równoważna 

szt. 10 g 4       

38. Miód „Baśniowa Pasieka” lub szt. 1400 g 24       
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równoważny 
39. Morele suszowe NUX lub 

równoważne 
szt. 200 g 50       

40. Musli owocowe BA! 
Bakallandlub równoważne 

szt. 300 g 50       

41. Musztarda  „Roleski” sarepska 
lub równoważna 

szt. 175 g 10       

42. Krem czekoladowy Nutella lub 
równoważny 

szt. 230 g 90       

43. Oregano”Prymat” lub 
równoważne 

szt. 8 g 60       

44. Pałeczki kukurydziane długie 
„Tygryski” lub równoważne 

szt. 60 g 70       

45. Pasztet  z drobiem DROP lub 
równoważny 

szt. 160 g 130       

46. Płatki kukurydziane  Pacyfik 
„Cornflakes”  Nestle lub 

równoważne 

szt. 250 g 170       

47. Płatki śniadaniowe kulki 
czekoladowe Nesquik lub 

równoważne 

szt. 250 g 150       

48. Pieprz mielony czarny ”Prymat” 
lub równoważny 

szt. 20g 70       

49. Pietruszka suszona ”PAK” lub 
równoważna 

szt. 10 g 20       

50. Przyprawa Curry mielona 
„Prymat” lub równoważna 

szt.  20 g 10       

51. Przyprawa do bigosu „Prymat” 
lub równoważna 

szt. 20 g 30       

52. Przyprawa do kurczaka „Prymat” 
lub równoważna 

szt. 30 g 135       

53. Przyprawa do mielonego 
”Prymat” lub równoważna 

szt.  20 g 20       

54. Przyprawa do wieprzowiny 
”Prymat” lub równoważna 

szt. 20 g 60       

55. Papryka słodka  mielona 
”Prymat” lub równoważna 

szt. 20 g 40       

56. Pyzy drożdżowe szt. 400 g 120       

57. Słonecznik łuskany NUX lub 
równoważny 

szt. 100 g 20       

58. Sok Kubuś lub równoważny szt. 850 ml 30       
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59. Sok różne smaki „Hortex“ lub 
równoważny 

szt. 1 l 1 900       

60. Sok w kartoniku „Tymbark“lub 
równoważny 

szt. 0,2 l 750       

61. Sos sałatkowy ogrodowy 
(wiaderko) Knorr lub 

równoważny 

szt. 700 g 6       

62. Sos biały( wiaderko) Knorr lub 
równoważny 

szt. 950 g 6       

63. Sól niskosodowa „Sante” lub 
równoważna 

szt. 350g 100       

64. Sól warzona Kujawska 
jodowana, niskosodowa lub 

równoważna 

szt. 1 kg 100       

65. Śledź  „Matias„MORFISH lub 
równoważny  

szt. 4 kg 8       

66. Śledź w sosie pomidorowym 
Grall lub równoważny 

szt. 175 g 35       

67. Tymianek ”Tymianek” lub 
równoważny 

szt. 10 g 10       

68. Vegeta „Natura” lub 
równoważna 

szt. 300 g 170       

69. Przyprawa Kucharek „Smak 
natury” lub równoważny 

szt. 250 g 170       

70. Wafle kakaowe na wagę kg 1 kg 10       

71. Ziele angielskie „Prymat“ lub 
równoważne 

szt. 15 g 60       

72. Zupa borowikowa w proszku 
„Winiary” lub równoważny 

szt. 44 g 60       

73. Żurawina suszona NUX lub 
równoważna 

szt. 100 g 30       

74. Żurek w butelce „Pinkosz” lub 
równoważny 

szt. 500 ml 30       

75. Żelatyna „Winiary”lub 
równoważna 

szt. 50 g 10       

76. Żurek w proszku „Winiary” lub 
równoważny 

szt. 49 g 30       

 Suma - - - -  - -   
 
Zapis słowny: 
 
Wartość dostawy netto ........................................................................................................................................................................................ zł. 
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Wartość dostawy brutto….................................................................................................................................................................................... zł.  
 
 

Miejscowość ………………………   data ……………………….. 
 
 

         .................................................................................................................... 
Podpis i pieczęć osoby(osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy 

 
 
* Wykonawca, który oferuje produkty równoważne ma obowiązek zaznaczyć ten fakt w formularzu asortymentowo-cenowym, wpisując asortyment równoważny w rubryce uwagi. 

1.Oświadczam(-y), że zaproponowane przez nas w ofercie produkty równoważne posiadają parametry ( wielkość opakowania i jego rodzaj: konsystencja i skład 
surowcowy produktu itp.) odpowiadające wyszczególnionym w specyfikacji asortymentowej, a także posiadać cechy jakościowe (normy polskie, dopuszczone 
dostosowania gastronomicznego, środki konserwujące i barwiące itp.) i walory spożywcze(skład, smak, zapach, barwa itp.)nie gorsze niż produkty 
wymienione przez Zamawiającego. 
2.Oświadczam(-y), że przedmiot zamówienia na który składamy ofertę zobowiązujemy się realizować sukcesywnie od dnia zawarcia umowy nie 
wcześniej jednak niż od dnia 01 stycznia 2023 r. do dnia 31grudnia2023r. 
3.Oświadczam(-y), że towary będące przedmiotem niniejszej oferty odpowiadają warunkom jakościowym zgodnym zobowiązującymi atestami, 
polskimi normami, prawem żywnościowym wraz z obowiązującymi zasadami GMP i GHP oraz systemem HACCP. 
4.Oświadczam(-y), że towary będące przedmiotem oferty spełniają wymagania wymienione w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 
2016r. w s prawie 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. z 2016 r. poz.1154). 
5.Oświadczam(-y), że towary będące przedmiotem oferty spełniają wymagania wymienione w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady 
(WE) nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie dodatków do żywności (Dz. Urz. UE L 354 z 31.12.2008, str. 16, z późn.zm.). 
6.Gwarantujemy niezmienność oferowanych cen przez cały okres realizacji umowy. 
7.Wyrażam(-y) zgodę na płatność faktur w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, 
każdorazowo po dostarczonej partii towarów. 
8.Zobowiązuję(-emy) się do dostawy przedmiotu zamówienia w terminie wskazanym przez zamawiającego od daty otrzymania zamówienia 
telefonicznie lub przesłanego drogą elektroniczną przez Zamawiającego. 
9.Zobowiązuję(-emy) się do realizacji dostawy do pomieszczeń znajdujących się w siedzibie Zamawiającego przy ul. Wieluńskiej 33, 97-438 Rusiec 
wg specyfikacji asortymentowej dostaw. 
10.Oświadczam(-y), że zamówienie zamierzamy wykonać sami*/ że podwykonawcom zostaną powierzone następujące części zamówienia 
wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia*: 

Lp. Część zamówienia jaka zostanie powierzona podwykonawcom. 
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1.  

2.  

 
11.Oświadczam(-y),że zapoznaliśmy się z SWZ i nie wnosimy    do    niej    zastrzeżeń    oraz    uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do 
prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty. 
12.Oświadczam(-y),że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres wskazany w SWZ. 
13.Oświadczam(-y), że zapoznaliśmy się oraz akceptujemy postanowienia wzoru umowy i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty, do 
jej zawarcia w miejscu oraz terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
14. Oświadczam(-y), że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty. 
15.W cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego. 
16.Integralną część  niniejszej  oferty  stanowią  wszystkie  załączniki  i  dokumenty  wymagane  w SWZ do złożenia oferty. Oferta wraz z 
załącznikami zawiera łącznie ………** kolejno zapisanych i ponumerowanych stron. 
 
 
 

                                                                                                                                                      Miejscowość ………………………   data ……………………….. 

 

 
                                                                                                                                                                                            ............................................................................................................................. 

                                                                                                                                                                                                              Podpis i pieczęć osoby(osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy 
 
 
 
 
 
 
 

* niepotrzebne skreślić 
** wpisać liczbę stron 


