
Część nr 3 - Dostawa różnych produktów spożywczych

Lp. Nazwa i opis Jedn. 
miary

 Ilość Cena 
jedn. 

(brutto) 

Cena 
– kol. 4 x kol. 5 

– 
(brutto)

1 2 3 4 5 6
1 Bułka tarta

kg 90   
2 Barszcz biały, zupa w proszku, bez 

konserwantów  i glutaminianu sodu, bez 
barwników, optymalna gramatura 66 g

op. 50   
3 Bazylia 

kg 4   

4
Brzoskwinia w puszce o optymalnej 
gramaturze 820 g, podzielone na połówki, 
w lekkim syropie

op. 45   
5 Budyń  śmietankowy, bez sztucznych 

barwników, optymalna gramatura 60 g
op. 600   

7
Cukier kryształ, optymalna gramatura 
1000 g

op. 850   
8 Cukier puder, optymalna gramatura 500g

kg 10   

9
Cukier wanilinowy, optymalna gramatura 
16 g

op. 220   

10
Fasola czerwona konserwowa – optymalna 
gramatura 400g

op. 20   
11 Dżem truskawkowy, wiśniowy, morelowy, 

malinowy z kawałkami owoców  bez 
konserwantów, nisko słodzony, kl. I  
w opakowaniu szklanym o optymalnej 
gramaturze 280 g

op. 130   
12 Fasola Jaś

kg 40   
13 Groszek konserwowy, optymalna op. 50   



gramatura 400g

14 Herbata w saszetkach
op. 70   

15
Herbata malinowa – optymalna 
gramatura 80 g

op. 20   

16
Herbata miętowa w saszetkach, 
optymalna ilość po 20 szt x optymalna 
gramatura 2g

op. 40   

17
Kasza gryczana kl. I, optymalna 
gramatura 500g

op. 52   
18 Groch łuskany 

kg 30   
19 Kasza jęczmienna kl. I, średnia perłowa, 

optymalna gramatura 1000g
kg 50   

20 Kasza manna pszenna błyskawiczna, 
optymalna gramatura 500g

kg 35   
21 Ketchup łagodny bez konserwantów, 

(minimum 193 g pomidorów w 100 g 
ketchupu) w opakowaniu plastikowym – 
optymalna gramatura 400g

op. 180   
22 Kisiel  (truskawkowy, wiśniowy) z cukrem, 

bez konserwantów, bez barwników, 
optymalna gramatura 77 g

op. 600   

23
Kasza kukurydziana – optymalna 
gramatura 400g

op. 36   

24
Koncentrat pomidorowy bez 
konserwantów, 30% pomidorów, w 
opakowaniu szklanym – optymalna 
gramatura 200 g

szt. 200   
25 Kompot owocowy w zalewie – optymalna 

gramatura 900g
szt. 1000   

26 Kukurydza konserwowa w puszce o 
optymalnej gramaturze 400 g, bez 

op. 80   



konserwantów

27 Kwasek cytrynowy w proszku – optymalna 
gramatura 20 g

op. 70   
28 Przyprawa typu Maggi 

szt. 200   

29
Majeranek otarty 100%, optymalna 
gramatura 
20 g

kg 2   

30
Majonez, bez konserwantów i barwników 
typu Winiary lub równoważna, 
opakowanie: słoik o optymalnej 
gramaturze 500ml

szt. 240   
31 Makaron durum  (wstążka, świderki, 

spaghetti, łazanka) - opakowanie o 
optymalnej gramaturze 3000g

kg 250   
32 Makaron łazanki, 2-5 jaj / kg, opakowanie 

o optymalnej gramaturze 400g
op. 10   

33 Makaron nitka, 2-5 jaj/ kg, opakowanie o 
optymalnej gramaturze 400g

op. 130   

34
Mąka ziemniaczana – optymalna 
gramatura 500g

op. 50   

35
Mieszanka ziołowa – optymalna 
gramatura 1000g

op. 4   
36 Mąka pszenna  luksusowa, typ 550 – 

optymalna gramatura 1000 g
 kg 500   

37 Mąka ziemniaczana – optymalna 
gramatura 1000 g

kg 20   
38 Miód naturalny 100%, bez barwników i 

domieszek, w opakowaniu szklanym o 
optymalnej gramaturze 370 g

op. 60   
39 Musztarda, bez konserwantów, kl. I, o 

smaku łagodnym, bez całych ziaren 
szt. 90   



gorczycy, opakowanie: słoik o optymalnej 
gramaturze   175g 

40 Olej  rzepakowy z pierwszego tłoczenia, w 
butelce plastikowej o optymalnej ilości1 L 

szt. 100   
41 Ogórek konserwowy – optymalna 

gramatura 900g w opakowaniu szklanym
op. 80   

42
Przyprawa do potraw typu Vegeta o 
optymalnej gramaturze 1000g

kg 10   
43 Papryka słodka mielona 100% 

kg 5   

44
Pieprz czarny mielony 100%, optymalna 
gramatura 40g

op. 120   

45
Płatki kukurydziane zwykłe,  optymalna 
gramatura 250 g
 op. 70   

46
Płatki czekoladowe – optymalna 
gramatura 1000g

kg 8   

47
Płatki owsiane  błyskawiczne, optymalna 
gramatura 500 g

op. 60   

48
Powidła śliwkowe ze świeżych owoców,
bez konserwantów i barwników, kl. I, w 
szklanym opakowaniu o optymalnej 
gramaturze 290g

op. 40   
49 Rodzynki – optymalna gramatura 100 g

op. 30   

50
Rozpuszczalna kawa zbożowa, 72 % 
zboża (jęczmień, żyto), w kartoniku – 
optymalna gramatura 150g
  op. 70   

51 Ryż biały długoziarnisty kl. I , opakowanie 
papierowe , optymalna gramatura 1000 g

kg 100   
52 Sok syrop owocowy, wysoko słodzony, 

pasteryzowany, w opakowaniu 
plastikowym o optymalnej ilości 430 ml

szt. 140   



53
Szczaw konserwowany – optymalna 
gramatura  400g

op. 57   
54 Żurek, zupa w proszku  bez konserwantów 

i barwników, optymalna gramatura 49 g
op. 180   

55 Ryż biały długoziarnisty w woreczkach o 
optymalnej ilości 4 x optymalna 
gramatura 100g w opakowaniu

op. 120   

56
Ryż paraboliczny, w opakowaniu 
optymalna ilość 3kg

op. 10   

57
Sok gęsty marchwiowo -owocowy, bez 
konserwantów i sztucznych barwników, w 
opakowaniu szklanym optymalna ilość 
900 ml 

szt. 60   
58 Sok napój w kartoniku ze słomką, 

optymalna ilość 250 ml, różne smaki
op. 340   

59 Sól warzona spożywcza jodowana, 
naturalnie czysta, opakowanie: woreczek 
foliowy – optymalna gramatura 1000g

kg 150   
60 Sos do spaghetti pomidorowy w 

torebkach optymalna gramatura min. 66g
szt. 50   

61
Suszone jabłka w opak. optymalna ilość 
1000 g

kg 4   
62 Tymianek suszony

kg 2   

63
Ziele angielskie w ziarenkach 100%, 
optymalna gramatura 20 g

op. 20   
64 Zioła prowansalskie

kg 2   
65 Baton z nugatowym nadzieniem ze 

świeżo prażonymi orzeszkami ziemnymi 
oblany karmelem i mleczną czekoladą – 
optymalna gramatura 50-70g

szt. 250   



RAZEM:


