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MOW-03/12/2017                                                                                                                                                                                Załącznik nr 2 
 

                                                      FORMULARZ CENOWY   –   MROŻONKI  
 

 
L.p 

 

 
Nazwa produktu, szczegółowy opis 

przedmiotu zamówienia 
 

Jednostka 
miary 

* należy podać 
gramaturę 

proponowaną 
Ilość produktów 

Cena 
jednostkowa 

netto 

Wartość netto 
/kol. 5 x 6/ 

VAT w % 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

1. 

 

FASOLKA SZPARAGOWA 

I kategoria, cała, odcinki strąków z obciętymi 

końcami o długości od 20 do 40 mm, zielona, 

mrożona, sypka, niepołamana, niezlepiona, 

nieoblodzona, w opakowaniu 

 od 1 do 10 kg 
 

kilogram  50 

   

2. 

 

FRYTKI 
7 x 7, proste 
 

kilogram  150    

3. 

 

GROSZEK Z MARCHEWKĄ   

Marchewka pokrojona w kostkę, sypkie, 

nieoblodzone, niezlepione, nieuszkodzone 

mechanicznie 
 

kilogram  150 

   

4. 

 

KALAFIOR  

Bukiet różyczek mrożonych, barwa typowa dla 

kalafiora, sypki, nieoblodzony, niezlepiony, 

nieuszkodzony mechanicznie, w opakowaniu od 2 

do 10 kg, z min. terminem przydatności do 

spożycia 3 miesiące od daty zakupu 
 

kilogram  50 

   

5. 

KLUSKA ŚLĄSKA   

opakowanie do 450 g, bez glutaminianu sodu, 

konserwantów i sztucznych barwników 
 

kilogram  50 
   

6. 

 

KOPYTKA  

bez glutaminianu sodu, konserwantów i 

sztucznych barwników, opakowanie od  

0,5 do 5 kg 
 

kilogram  60 

   

7. 

 

MIESZANKA KOMPOTOWA 

nie mniej niż 5 składników, mieszanka 

wieloskładnikowa, barwa typowa dla 

poszczególnych owoców, owoce sypkie, bez 

obcych posmaków, nieoblodzona, niezlepiona, 

nieuszkodzona mechanicznie, mrożona, w 

kilogram  350 
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opakowaniu od 2 do 10 kg, z min. terminem 

przydatności do spożycia 3 miesiące od daty 

zakupu 

8. 

 

MIESZANKA WARZYWNA 7- SKŁADNIKOWA  

marchew, pietruszka, seler, por, brukselka, 

kalafior, fasolka szparagowa, warzywa sypkie, 

nieoblodzone, niezlepione, nieuszkodzone 

mechanicznie, w opakowaniu od 2 do 10 kg, z 

min. terminem przydatności do spożycia 3 

miesiące od daty zakupu 
 

kilogram  150 

   

9. 

 

PIEROGI  LENIWE  

bez glutaminianu sodu, konserwantów i 

sztucznych barwników, mrożone, równej 

wielkości, nie posklejane, nieoblodzone 
 

kilogram  200 

   

10. 

 

PIEROGI RUSKIE  

zawartość farszu nie więcej niż 36%, bez 

glutaminianu sodu, konserwantów i sztucznych 

barwników, mrożone, równej wielkości, nie 

posklejane, nieoblodzone 

kilogram  35 

   

11. 

 

PIEROGI Z KAPUSTĄ I GRZYBAMI  

zawartość farszu nie więcej niż 36%, bez 

glutaminianu sodu, konserwantów i sztucznych 

barwników, mrożone, równej wielkości, nie 

posklejane, nieoblodzone 
 

kilogram  10 

   

12. 

 

PIEROGI Z MIĘSEM 

zawartość farszu nie mniej niż 40%, bez 

glutaminianu sodu, konserwantów i sztucznych 

barwników, mrożone, równej wielkości, nie 

posklejane, nieoblodzone 
 

kilogram  100 

   

13. 

 

PIEROGI Z SEREM 

zawartość farszu nie więcej niż 36%, bez 

glutaminianu sodu, konserwantów i sztucznych 

barwników, mrożone, równej wielkości, nie 

posklejane, nieoblodzone 
 

kilogram  60 

   

14. 

 

PIEROGI Z TRUSKAWKAMI  

zawartość farszu nie mniej niż 36%, bez 

glutaminianu sodu, konserwantów i sztucznych 

barwników, mrożone, równej wielkości, nie 

kilogram  40 
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posklejane, nieoblodzone 
 

15. 

 

PYZA ZIEMNIACZANA 

zawartość farszu nie mniej niż 20%, bez 

glutaminianu sodu, konserwantów i sztucznych 

barwników, mrożone, równej wielkości, nie 

posklejane, nieoblodzone 
 

kilogram  50 

   

16. 

 

TRUSKAWKI  

Owoce 1 kat., jednolite odmianowo w partii, bez 

szypułek, całe, sypkie, bez obcych posmaków, 

nieoblodzone, niezlepione, nieuszkodzone 

mechanicznie, opakowanie od 1 do 10 kg  
 

kilogram  100 

   

 

                                                      Razem suma pozycji od 1 do 16                                    WARTOŚĆ NETTO: 
 

  

 

 
PODSUMOWANIE 

WARTOŚĆ 
NETTO 

VAT 
W 
% 

VAT W ZŁ 
WARTOŚĆ 
BRUTTO 

7. 8. 9. 10. 

 
 
 
 
 

 5   

 8   

 23   

 0   

 ZW   

                                                                                                                                RAZEM: 
  

 
 
 

   

Obliczeń należy dokonać do dwóch miejsc po przecinku. W sytuacji gdy  trzecia liczba po przecinku jest równa lub większa niż pięć, drugą liczbę po przecinku należy zaokrąglić 

 
 

 
……………………………………… 

podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych 
do reprezentowania wykonawcy, do występowania w    
obrocie prawnym i składania oświadczeń woli w jego 

imieniu 

                                                                                                                                                                                                         


