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 Załącznik do formularza oferty  
 

DGT.250.1.1.2019 
 

Formularz asortymentowo - ilościowo - cenowy na dostawy 
żywności, napojów i produktów pokrewnych  

oraz produktów rolnictwa i rybołówstwa do Domu Pomocy Społecznej  
„Kombatant” w Ciechanowie, ul. Batalionów Chłopskich 12 

 
 
 
Część 1 – Dostawa różnych produktów spożywczych 
 
 
 

Vat Wartość 
 Brutto 
(7+8) 

Cena 
jednostkowa 

brutto 

Lp. KOD CPV Nazwa towaru J.m. Ilość Cena 
jednostk

owa 
netto 

Wartość  
Netto 
(5x6) 

% zł   

1 2 3 4 5 6 7 8 9  
1 15830000-5 Cukier waniliowy w opakowaniu nie 

mniejszym niż  0,016 kg 
kg 13       

2 15831200-4 Cukier kryształ w opakowaniu 1 kg kg 1.300       

3 15830000-5 Cukier puder w opakowaniu 0,40 kg kg 21       

4 15841000-5 Kakao ciemne w opakowaniu nie 
mniejszym niż 0,10 kg 

kg 9       

5 03142100-9 Miód naturalny w opakowaniu nie 
mniejszym niż 0,30 kg 

kg 4       

6 15833000-6 Aromat do ciast w opakowaniu nie 
mniejszym niż 0,05 kg 

szt. 80       

7 15620000-0 Budyń śmietankowy w opakowaniu 
nie mniejszym niż 0,064 kg i nie 
większym jak 0,068 kg 

kg 30       

8 15332240-8 Galaretki owocowe (różne smaki) w 
opakowaniu nie mniejszym niż  0,50 
kg 

  kg 200       

9 15620000-0 Kisiel owocowy (różne smaki) w 
opakowaniu nie mniejszym niż  
0,50 kg 

kg 80       

10 03222115-2 Rodzynki w opakowaniu nie 
mniejszym niż  0,10 kg 

kg 8       

11 0311100-2 Mak niebieski w opakowaniu nie 
mniejszym niż  0,25 kg 

kg 10       

12 15891400-4 Żurek w opakowaniu nie mniejszym 
niż 0,06 kg 

kg 5       

13 15891400-4 Barszcz biały w opakowaniu nie 
mniejszym niż 0,04 kg 

kg 12       

14 15891400-4 Zupa pieczarkowa w opakowaniu 
nie mniejszym niż 0,04 kg 

kg 12       

15 15820000-1 Przyprawa warzywna w opakowaniu 
nie mniejszym niż  
0,20 kg 

kg 200       

16 15863200-7 Herbata czarna granulowana, waga 
netto opakowania 90 g, np. Saga lub 
równoważna  

kg 60       

17 15898000-9 Drożdże w opakowaniu nie 
mniejszym niż 0,10 kg  

kg 16       

18 15871100-5 Kwasek cytrynowy w opakowaniu 
nie mniejszym niż 0,02 kg 

kg 12       

19 15872000-1 Liść laurowy w opakowaniu nie 
mniejszym niż 0,006 kg 

kg 4       

20 15872000-1 Majeranek w opakowaniu nie kg 4       
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mniejszym niż 0,01 kg 
21 15871230-5 Ketchup w opakowaniu nie 

mniejszym niż 0,50 kg 
kg 80       

22 15871273-8 Majonez w opakowaniu nie  
mniejszym niż 0,60 kg 

kg 130       

23 15871250-1 Musztarda w opakowaniu nie 
mniejszym niż  0,19 kg i 
niewiększym jak 0,20 kg 

kg 60       

24 15871000-4 Ocet spirytusowy 10 % w 
opakowaniu nie mniejszym niż 500 
ml 

l 70       

25 15871270-7 Przyprawa do gyrosa w opakowaniu 
nie mniejszym niż 0,02 kg 

kg 0,60       

26 15871270-7 Papryka mielona słodka w 
opakowaniu nie mniejszym niż 
0,015 kg 

kg 1       

27 15872100-2 Pieprz mielony w opakowaniu nie 
mniejszym niż 0,02 kg 

kg 6       

28 15872100-2 Pieprz naturalny - ziarenka w 
opakowaniu nie mniejszym niż 0,02 
kg 

kg 1,50       

29 15899000-6 Proszek do pieczenia w opakowaniu 
nie mniejszym niż 0,036 kg 

kg 5       

30 15871270-7 Przyprawa do kurczaka w 
opakowaniu nie mniejszym niż 
0,02 kg 

kg 2       

31 15871270-7 Przyprawa do flaków w opakowaniu 
nie mniejszym niż 0,02 kg 

kg 1       

32 15872400-5 Sól w opakowaniu nie mniejszym  
niż 1kg 

kg 9.350       

33 15851100-9 Makaron bezjajeczny w opakowaniu 
nie mniejszym niż  0,50 kg i nie 
większym niż 1 kg  (nitka, świderki, 
kolanka, muszelki)  

kg 700       

34 15871270-7 Zacierka w opakowaniu nie 
mniejszym niż 0,25 kg 

kg 210       

35 15613300-1 Kasza gryczana w opakowaniu nie 
mniejszym niż  0,40 kg 

kg 20       

36 15613300-1 Kasza jęczmienna w opakowaniu nie 
mniejszym niż  0,40 kg 

kg 130       

37 15613300-1 Kasza manna w opakowaniu nie 
mniejszym niż  0,40 kg 

kg 300       

38 15612100-2 Mąka pszenna w opakowaniu nie 
mniejszym niż  1 kg 

kg 600       

39 15613311-1 Płatki kukurydziane w opakowaniu 
nie mniejszym niż 0,25 kg 

kg 140       

40 15613380-5 Płatki owsiane w opakowaniu nie 
mniejszym niż  0,40 kg 

kg 180       

41 15613300-1 Płatki jęczmienne w opakowaniu nie 
mniejszym niż  0,40 kg 

kg 80       

42 15614100-6 Ryż w opakowaniu nie mniejszym 
niż  0,50 kg 

kg 410      

43 15620000-0 Skrobia ziemniaczana w 
opakowaniu nie mniejszym niż  0,50 
kg 

kg 60       

44 15431100-9 Margaryna w opakowaniu nie 
mniejszym niż  0,25 kg (kostka) 

kg 340       

45 15412200-1 Masło roślinne w opakowaniu nie 
mniejszym niż  0,25 kg (kostka) 

kg 750       

46 15411100-3 Olej uniwersalny w opakowaniu 1l kg 555       
47 15332290- 3 Dżem owocowy niskosłodzony w 

opakowaniu nie mniejszym  niż  
0,50 kg 

kg 250       

48 15331110-1 Chrzan w opakowaniu nie 
mniejszym niż  0,16 kg 

kg 5       

49 15331110-1 Ćwikła z chrzanem w opakowaniu 
nie mniejszym niż  0,30kg  

kg 5       
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50 15331462-3 Groszek konserwowy w opakowaniu 
nie mniejszym  niż  0,40 kg 

kg 60       

51 15331425-2 Koncentrat pomidorowy 30% w 
opakowaniu nie mniejszym niż  0,19 
kg 

kg 200       

52 15331400-1 Kukurydza konserwowa w  
opakowaniu nie mniejszym niż 0,40 
kg 

kg 80       

53 15331500-2 Ogórki konserwowe w opakowaniu 
nie mniejszym niż   0,80 kg 

kg 60       

54 03330000-3 Żelatyna spożywcza w opakowaniu 
nie mniejszym niż  0,05 kg 

kg 25       

55 03221210-1 Fasola biała w opakowaniu nie 
mniejszym niż  0,40 kg 

kg 80       

56 03221220-4 Groch łuskany połówki w 
opakowaniu nie mniejszym niż  0,40 
kg 

kg 50       

57 15131500-0 Pasztet drobiowy pakowany po 50 g szt. 1.000       
58 15321000-4  Syrop  malinowy, truskawkowy, 

wiśniowy w opakowaniu nie 
mniejszym  
jak  430 g 

szt. 20       

59 15864100-3 Herbata czarna ekspresowa, 25 
torebek w opakowaniu, waga netto 
opakowania  
50 g  

szt. 5       

60 15864100-3 Herbata czarna ekspresowa, 100 
torebek w opakowaniu, waga netto 
opakowania 200 g  

szt. 3       

61 15861000-1 Kawa rozpuszczalna opakowanie  
200 g 

szt. 7       

62 15861000-0 Kawa drobno mielona, waga netto 
opakowania 250g, np. Tchibo 
Family lub równoważna  

kg 1      

63 15842100-3 Czekolada mleczna  100 g szt. 220       
64 15842100-3 Mieszanka czekoladowa  kg 15       
65 15812100-4 Ciastka przekładane krem o smaku 

czekoladowym opakowanie o wadze 
220 g np.: Hit 

szt. 110       

66 15812100-4 Ciastka biszkoptowe z galaretką 
oblewane czekoladą opakowanie 
147 g 

szt. 110       

67 15842100-3 Produkt cukierniczy w postaci 
mlecznych pianek o łagodnym 
smaku waniliowym w polewie 
czekoladowej opakowanie nie 
większe jak 400 g  

szt. 110       

68 15812100-4 Wafle przekładane krem 
śmietankowym, truskawkowym lub 
kakaowym opakowanie nie większe 
jak 180 g 

szt. 110       

Słodycze do paczek świątecznych 
69 15842100-4 Baton czekoladowy o wadze 48 g 

np.: 3 bit  
szt. 31       

70 15842100-4 Baton czekoladowy 2pak o wadze 2-
30 g np.: Snickers  

szt. 31       

71 15842100-4 Baton czekoladowy o wadze 21,50 g 
np.: Milky Way 

szt. 31       

72 15842100-4 Baton czekoladowy o wadze 75 g 
np.: Twix  

szt. 31       

73 15842100-4 Bombonierka opakowanie o wadze 
125 np: Toffifee  

szt. 31       

74 15812100-4 Ciastka biszkoptowe z galaretką 
oblewane czekoladą  
opakowanie 147 g np.: Wedel 
szampańskie pomarańczowe 

szt. 31       

75 15812100-4 Ciastka przekładane krem o smaku szt. 31       
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czekoladowym opakowanie o wadze 
220 g np.: Hit 

76 15812100-4 Ciasta - karmelowe herbatniki z 
dodatkiem bakalii opakowanie o 
wadze 140 g np.: Jeżyki  

szt. 31       

77 15812100-4 Ciastka – mini herbatniki w 
czekoladzie opakowanie o wadze 
120g np: Leibniz Minis Choco 
Bahlsen  

szt. 31       

78 15812100-4 Ciastka biszkoptowe z kawałkami 
czekolady opakowanie o wadze 35 g 
np: Milka Cake and Choco  

szt. 62       

79 15812100-4 Ciastka kakaowe z nadzieniem o 
smaku waniliowym  opakowanie o 
wadze 176 g np.:  Oreo Original 

szt. 31       

80 15812100-4 Ciastka biszkoptowe z nadzieniem 
czekoladowym opakowanie 150 g 
np.: Petitki Lubisie  

szt. 31       

81 15842100-3 Czekolada mleczna z nadzieniem 
malinowym o wadze 100 g. np.: 
Wedel   

szt. 31       

82 15842100-3 Czekolada mleczna o wadze 300 g 
np.: Milka Oreo 

szt. 31       

83 15842100-3 Czekolada mleczna karmelowa o 
wadze 90 g np.: Milka Triple 
Caramel  

szt. 31       

84 15842100-3 Czekolada mleczna o wadze 100 g 
np.: Wedel 

szt. 31       

85 15842100-3 Czekolada mleczna z nadzieniem 
truskawkowym o wadze 100 g np.: 
Wedel  

szt. 31       

86 15842100-4 Czekoladki - batoniki z mlecznej 
czekolady z nadzieniem mlecznym o 
wadze 126 g np. Kinder  

szt. 31       

87 15812100-4 Pierniki w czekoladzie z nadzieniem 
śliwkowym opakowanie o wadze 
150 g np.:  

szt. 31       

88 15842100-3 Produkt cukierniczy w postaci 
mlecznych pianek o łagodnym 
smaku waniliowym w polewie 
czekoladowej  
opakowanie 380 g np.. Wedel lub 
Milka  

szt. 31       

89 15812100-4 Rogalik z nadzieniem kakaowo – 
waniliowym o wadze 80 g np.: 7 
Day’s Double 

szt. 31       

90 15812100-4 Wafle przekładane krem 
śmietankowym, truskawkowym lub 
kakaowym opakowanie 180 g np.; 
Familijne  

szt. 31       

91 15812100-4 Wafelek mleczno – orzechowy o 
wadze 25 g np.: Knoppers 

szt. 62       

92 15812100-4 Wafle o smaku kakaowym w 
czekoladzie deserowej o wadze 48 g 
np.: Grześki 

szt. 31       

93 15812100-4 Baton z czterech wafelków 
przekładanych kremem orzechowym 
w mlecznej czekoladzie o wadze 47 
g. np.: WW 

szt. 31       

94 15842300-5 Żelki owocowe z witaminami 
opakowanie 90 g np.: Śmiejżelki 

szt. 31       

Razem 
   

X 

 
 

*wszelkie nazwy użyte w opisie przedmiotu zamówienia, są nazwami przykładowymi.  
Zamawiający dopuszcza artykuły „równoważne” o tej samej jakości różnych producentów. 
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 Wartość netto ogółem:  ...................................  +  VAT ........................... 
 

 Wartość brutto ogółem ................................    Słownie: ...................................... 
.............................................................................................................................. 

  
 
 
 

............................................... 
(podpis osoby uprawnionej do składnia oświadczeń 

woli w imieniu Wykonawcy) 

 
 


