
Załącznik Nr 1 do SIWZ  Zadanie I – Pieczywo
Numer sprawy: ZP.PSR.1.2015

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Przewidywane potrzeby na pieczywo w okresie wrzesień 2015 r.  – czerwiec  2016 r.

Lp
.

Nazwa artykułu Ilość 
przewidywan

a

Cena 
jednostkowa 
netto (PLN)

Cena 
jednostkowa 
brutto (PLN)

Wartość 
brutto 
(PLN)

1 Chleb zwykły krojony 
500g

2800 szt.

2 Chleb razowy 500 g 1400 szt.
3 Bułka  wrocławska         

450 g
800 szt.

4 Bułka tarta 1 kg 30 kg
5 Bułka  grahamka 50 g 5000 szt.
6 Bułka maślana 80g  3000 szt.
7 Bułka pchełka  50 g 3000 szt.
8 Chleb żytni 500 g 1000 szt.

RAZEM WARTOŚĆ
Uwaga! Podana ilość towarów jest ilością szacunkową. Zamawiający zastrzega sobie możliwość 
zmian ilościowych w poszczególnych pozycjach, w tym także zamówienia mniejszej ilości 
towarów. Zmiany ilości związane są z faktyczną liczbą osób korzystających z dożywiania .
Zamawiane  produkty  mają  być  świeże  z  bieżącej  produkcj,  wg  ważnej  daty  do  spożycia, 
opakowania jednostkowe powinny zabezpieczać produkt przed zniszczeniem i zanieczyszczeniem, 
czyste, bez obcych zapachów. Wyroby mają być dostarczane środkiem transportu dostosowanym do 
przewozu produktów spożywczych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

………………………………….
      Pieczęć i podpis wykonawcy



Załącznik Nr 1 do SIWZ  Zadanie II – Mleko i jego przetwory
Numer sprawy: ZP.PSR.1.2015

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Przewidywane potrzeby na mleko i jego przetwody w okresie wrzesień 2015 r.  - czerwiec  
2016 r.

Lp
.

Nazwa artykułu Ilość 
przewidywan

a

Cena 
jednostkowa 
netto (PLN)

Cena 
jednostkowa 
brutto (PLN)

Wartość 
brutto 
(PLN)

1 Mleko  spożywcze 
2% tłuszczu w  
opakowaniu 1 l. 

2000 l

2 Śmietana 30% tłuszczu 
400ml

2000 szt.

3 Masło śmietankowe 
82,5% tłuszczu  200 g

700 szt.

4 Twaróg  półtłusty 200 g 
kostka

1200 szt.

5 Ser żółty pełnotłusty  1kg  100 kg
6 Jogurty  naturalny 

165 ml
2000 szt.

7 Mleko spożywcze 3,2 % 
tłuszczu w 1l

500 l

8 Jogurt naturalny  370 ml 2000szt.
9 Kefir 400 ml 2000 szt.

RAZEM WARTOŚĆ
Uwaga! Podana ilość towarów jest ilością szacunkową. Zamawiający zastrzega sobie możliwość 
zmian ilościowych w poszczególnych pozycjach, w tym także zamówienia mniejszej ilości 
towarów. Zmiany ilości związane są z faktyczną liczbą osób korzystających z dożywiania .
Zamawiane produkty mają być bez śladów uszkodzeń mechanicznych, wg ważnej daty do spożycia 
w  okresie  zaplanowanej  przez  zamawiającego  dostawy  i  zużycia,  opakowania  jednostkowe 
powinny  zabezpieczać  produkt  przed  zniszczeniem  i  zanieczyszczeniem,  czyste,  bez  obcych 
zapachów. Jajka z nadrukowanym numerem identyfikacyjnym, niepopękane. Towar musi spełniać 
normy  techniczne  i  jakościowe,  dla  produktów  żywieniowych. Wyroby  mają  być  dostarczane 
środkiem  transportu  dostosowanym  do  przewozu  produktów  spożywczych  zgodnie  z 
obowiązującymi przepisami prawa.
 

……………………………………..…….
               Pieczęć i podpis wykonawcy   



Załącznik Nr 1 do SIWZ  Zadanie III – Mięso, drób i wędliny
Numer sprawy: ZP.PSRz.1.2015

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Przewidywane potrzeby na mięso, drób i wędliny w okresie wrzesień 2015 r.  - czerwiec  2016 
r.

Lp
.

Nazwa artykułu Ilość 
przewidywan

a

Cena 
jednostkowa 
netto (PLN)

Cena 
jednostkowa 
brutto (PLN)

Wartość 
brutto 
(PLN)

1  Schab wieprzowy 1 kg 400 kg
2 Łopatka wieprzowa bez 

kości 1 kg
200 kg

3 Karkówka  wieprzowa 
bez kości 1kg

150 kg

4 Udziec z indyka 1 kg 200 kg
5 Filet z indyka 1 kg 150 kg
6 Korpus z kurczaka ze 

skrzydełkami 1 kg
3500 kg

7 Ćwiartka z kurczaka      
1 kg

300 kg

8 Wołowe miękkie 1 kg 150 kg
9 Parówki o zawartości   

70 % mięsa
200 kg

10 Pierś  z  kurczaka 1 kg 150 kg
11 Szynka  wieprzowa 1 kg 120 kg
12 Schab pieczony 1 kg 120 kg
13 Polędwica   drobiowa     

1 kg
50 kg

RAZEM WARTOŚĆ
Uwaga! Podana ilość towarów jest ilością szacunkową. Zamawiający zastrzega sobie możliwość 
zmian ilościowych w poszczególnych pozycjach, w tym także zamówienia mniejszej ilości 
towarów. Zmiany ilości związane są z faktyczną liczbą osób korzystających z dożywiania .
Zamawiane  produkty mają  być  świeże  z  bieżącej  produkcji,  według ważnej  daty  do  spożycia, 
opakowania jednostkowe  powinny zabezpieczać produkt przed zniszczeniem i zanieczyszczeniem, 
czyste, bez obcych zapachów. Wyroby mają być dostarczane środkiem transportu dostosowanym do 
przewozu produktów spożywczych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 

……………………………………..…….
    Pieczęć i podpis wykonawcy      



Załącznik Nr 1 do SIWZ  Zadanie IV – Produkty spożywcze
Numer sprawy: ZP.PSRz.1.2015

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Przewidywane potrzeby na produkty spożywcze w okresie wrzesień 2015 r.  - czerwiec  2016 r.

Lp
.

Nazwa artykułu Ilość 
przewidywan

a

Cena 
jednostkowa 
netto (PLN)

Cena 
jednostkowa 
brutto (PLN)

Wartość 
brutto 
(PLN)

1 Cukier biały kryształ     
1 kg

350 kg

2 Cukier waniliowy 30 g 100 szt.
3 Kakao ciemne sypkie    

80 g 
10  szt.

4 Marmolada 500 g 15 szt.
5 Groszek konserwowy  

400g
100 szt.

6 Kawa inka opakowanie 
150 g

10 szt.

7 Mąka kukurydziana       
1 kg

30 kg

8 Koncentrat pomidorowy 
30%  w opakowaniu 
190g

500 szt.

9 Kukurydza konserwowa 
400 g

100 szt.

10 Kwasek cytrynowy 20 g 50 szt.
11  Ryż brązowy 1 kg           50 kg
12 Majeranek torebka 20 g 200 szt.
13 Miód naturalny 

wielokwiatowy 
opakowanie słoik 0,9 kg

10 szt.

14 Ocet jabłkowy 
opakowanie 500 ml

30 szt.

15  Kasza jęczmienna 1 kg   50 kg
16 Pieprz ziołowy torebka 

opakowanie 20 g
100 szt.

17 Mąka ziemiaczana 1 kg 150 szt.
18 Cukier puder 500 g 10 szt.
19 Makaron ciemny  400g 100 szt.
20 Sól  morska 1 kg 50 kg
21 Ziele angielskie torebka 

15 g 
100 szt.

22 Liść laurowy torebka  
12 g

100 szt.

23 Ryż 1 kg 30 kg
24 Mąka pszenna  1 kg 200 kg
25 Olej jadalny 

uniwersalny op. 1 l 
200 szt.

26 Kasza manna op. 1 kg 10 kg
27 Kasza gryczana  jasna   

1 kg
80 kg



28 Płatki kukurydziane  
600g  

100 szt.

29 Jajka kl  L /nie mniej 
niż 56g/

3000 szt.

30 Makaron wstążka   1 kg 200 szt.
31 Makaron nitka  1 kg 200 szt.
32 Makaron świderki  1 kg 300 szt.
33 Sok  typu "Kubuś" bez 

cukru  lub równoważny  
nie gorszej jakości         
250 ml

2500 szt.

34 Herbata owocowa 
ekspresowa 45 g

2000 szt.

35 Rumianek 45 g 350 szt.
36 Kisiel  58 g 400 szt.
37 Budyń  64 g 200 szt.
38 Sok malinowy 200 ml 350 szt.
39 Oliwa z oliwek 0,5 l 20 szt.
40 Wafle  ryżowe 130 g 150 szt.
41 Otręby pszenne 200g 60 szt.
42 Musli  250 g 100 szt.
43 Przyprawa oregano 10g  50 szt.
44 Przyprawa bazylia 10 g 50 szt.
45 Papryka słodka sypka  

20 g
20 szt.

46 Zioła prowansalskie        
10 g 

50 szt.

47 Proszek do pieczenia   
30 g

20 szt.

48 Woda  niegazowana 6 l 400 szt.
49 Woda niegazowana  0,5 l 500 szt.
50 Drożdże piekarnicze  

100 g
60 szt.

RAZEM WARTOŚĆ
Uwaga! Podana ilość towarów jest ilością szacunkową. Zamawiający zastrzega sobie możliwość 
zmian ilościowych w poszczególnych pozycjach, w tym także zamówienia mniejszej ilości 
towarów. Zmiany ilości związane są z faktyczną liczbą osób korzystających z dożywiania .
Zamawiane produkty mają być ważnej daty do spożycia bez śldów uszkodzeń mechanicznych ,wg 
ważnej  daty  do  spożycia  z  bieżącej  produkcji,  według  ważnej  daty  do  spożycia,  opakowania 
jednostkowe  powinny zabezpieczać produkt przed zniszczeniem i zanieczyszczeniem, czyste, bez 
obcych zapachów. Wyroby mają być dostarczane środkiem transportu dostosowanym do przewozu 
produktów spożywczych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 

……………………………………..…….
                                                                                                             Pieczęć i podpis wykonawcy      



Załącznik Nr 1 do SIWZ  Zadanie V – Ryby przetworzone i konserwowe
Numer sprawy: ZP.PSRz.1.2015

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Przewidywane potrzeby na   dostawę ryb   pieczywo w okresie wrzesień 2015 r.  – czerwiec  2016   
r.

Lp
.

Nazwa artykułu Ilość 
przewidywan

a

Cena 
jednostkowa 
netto (PLN)

Cena 
jednostkowa 
brutto (PLN)

Wartość 
brutto 
(PLN)

1 Filet z miruny 1 kg 300 kg
2 Makrela  wędzona  1 kg 15 kg
3 Tuńczyk  konserwowy  

170 g
50 szt.

RAZEM WARTOŚĆ
Uwaga! Podana ilość towarów jest ilością szacunkową. Zamawiający zastrzega sobie możliwość 
zmian ilościowych w poszczególnych pozycjach, w tym także zamówienia mniejszej ilości 
towarów. Zmiany ilości związane są z faktyczną liczbą osób korzystających z dożywiania .
Zamawiane  produkty  mają  być  świeże  z  bieżącej  produkcj,  wg  ważnej  daty  do  spożycia, 
opakowania jednostkowe powinny zabezpieczać produkt przed zniszczeniem i zanieczyszczeniem, 
czyste, bez obcych zapachów. Wyroby mają być dostarczane środkiem transportu dostosowanym do 
przewozu produktów spożywczych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

………………………………….
      Pieczęć i podpis wykonawcy



Załącznik Nr 1 do SIWZ  Zadanie VI – Owoce i warzywa
Numer sprawy: ZP.PSR.1.2015

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Przewidywane potrzeby na   owoce i warzywa   w okresie wrzesień 2015 r.  – czerwiec  2016 r.  

Lp
.

Nazwa artykułu Ilość 
przewidywana

Cena 
jednostkowa 
netto (PLN)

Cena 
jednostkowa 
brutto (PLN)

Wartość 
brutto 
(PLN)

1 Pietruszka 1 kg 200 kg
2 Marchewka  1kg 1000 kg
3 Kalafior 1 szt.( nie mniej 

niż 1100g)
80 szt.

4 Seler 1 kg 200 kg
5 Szpinak 1 kg 30 kg
6 Kapusta kwaszona  1 kg 120 kg
7 Kapusta świeża 1 kg 100 kg
8 Pekinka  1 kg 100 kg
9 Kalafior 1 szt.(nie mniej 

niż 1100g)
100 szt.

10 Papryka świeża  1kg 30 kg
11 Szczypior 1 pęczek 50 szt.
12 Koper 1 pęczek 50 szt.
13 Natka  pietruszki            

1 pęczek (nie mniej niż 
30g)

40 szt.

14 Cebula 1 kg 30 kg
15 Fasolka szparagowa 1 kg 70 kg
16 Cukinia 1 kg 20 kg
17 Ogórek świeży 1 kg 200 kg
18 Ogórek kwaszony 1 kg

200 kg

19 Groszek zielony 
opakowanie 450 g

50 szt.

20 Brokuły  1 szt. 70 szt.
21 Pieczarki  1kg 150 kg
22 Fasola 1 kg 100 kg
23 Groch 1 kg 100 kg
24  Czosnek 1 "główka" 15 szt.
25 Nasiona  dyni 

opakowanie 200 g
30 szt.

26 Nasiona słonecznika 
opakowanie 200g 

40 szt.

27 Ziemniaki 1 kg 10000 kg
28 Jabłka 1kg 1000 kg
29  Banany 1kg 600 kg
30 Brzoskwinie 1kg 100 kg
31 Nektarynka 1kg 100 kg
32 Pomarańcza 1 kg 400 kg



33  Mandarynka 1kg 400 kg
34 Truskawki 1 kg 40 kg
35 Śliwka 1 kg 20 kg
36 Gruszki 1kg 20 kg
37 Cytryna  1 kg 10 kg
38 Winogrona 1 kg 40 kg
39 Rzodkiewka  1 

pęczek /nie mniej niż 
180g/

50 szt.

RAZEM WARTOŚĆ

Uwaga! Podana ilość towarów jest ilością szacunkową. Zamawiający zastrzega sobie możliwość 
zmian ilościowych w poszczególnych pozycjach, w tym także zamówienia mniejszej ilości 
towarów. Zmiany ilości związane są z faktyczną liczbą osób korzystających z dożywiania .
Zamawiane  warzywa  i  owoce  mają  być  świeże,  zdrowe,  czyste,  bez  śladów  uszkodzeń 
mechanicznych,  nienadmarznięte.Wyroby  mają  być  dostarczane  środkiem  transportu 
dostosowanym do przewozu produktów spożywczych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

………………………………….
      Pieczęć i podpis wykonawcy


