
Opis przedmiotu zamówienia 
Załącznik nr 1 do umowy- Formularz cenowy

Lp. Nazwa towaru Ilość
Jednostka 

miary 
kg/szt

Cena 
jednostkowa

netto

Wartość 
netto

Stawka    Vat
Cena

jednostkowa
brutto

Wartość
brutto

1

Chleb zwykły (podłużny) krojony w folii ochronnej skład:
mąka pszenna, mąka żytnia, na zakwasie z dodatkiem droż-
dży,  z  dodatkiem  soli,  mleka,  znakowany  etykietami  lub
banderolami z nadrukiem zawierającym dane: nazwę i adres
producenta, rodzaj pieczywa, masę jednostkową, datę mini-
malnej trwałości, chleb wyrośnięty bez zapadłości na górnej
części, kolor złocisty nie słomkowy, bez uszkodzeń mecha-
nicznych, bez wgnieceń, opakowanie zbiorcze – kosz plasti-
kowy, czysty bez zanieczyszczeń. Waga (700g), +/- 5%.

3500 Szt.

2

Chleb  pszenny  Graham  –  mąka  pszenna  graham,   woda,
drożdże, olej rzepakowy, sól, i inne składniki  określone re-
cepturą,  skórka gładka błyszcząca, bez uszkodzeń mecha-
nicznych, bez wgnieceń, opakowanie zbiorcze – kosz plasti-
kowy, czysty bez zanieczyszczeń, nieuszkodzony, znakowa-
ny etykietami lub banderolami z nadrukiem zawierającym
dane: nazwę i adres producenta, rodzaj pieczywa, masę jed-
nostkową, datę minimalnej trwałości,Waga (500 g), +/- 5%.

2200 Szt.

3

Chleb dyniowy – mąka żytnia, mąka pszenna ziarna dyni i
inne składniki  określone recepturą    chleb krojony  w folii
ochronnej  bez  uszkodzeń  mechanicznych,  bez  wgnieceń,
opakowanie zbiorcze – kosz plastikowy, czysty bez zanie-
czyszczeń, nieuszkodzony, znakowany etykietami lub ban-
derolami  z  nadrukiem  zawierającym  dane:  nazwę  i  adres
producenta, rodzaj pieczywa, masę jednostkową, datę mini-
malnej trwałości. Opakowanie zbiorcze – kosz plastikowy.
Waga (500 g), +/- 5%.

2000 Szt.

4 Chleb  wieloziarnisty  mieszany  z  mąki  pszennej
i żytniej na naturalnym zakwasie . Z ziarnami: słonecznika
siemienia lnianego, sezamu i innych surowców określonych
recepturą, chleb  krojony,  bez  uszkodzeń  mechanicznych,
bez wgnieceń, opakowanie zbiorcze – kosz plastikowy, czy-
sty bez zanieczyszczeń, nieuszkodzony, znakowany etykie-

1300 Szt.



tami lub banderolami z nadrukiem zawierającym dane: na-
zwę i adres producenta, rodzaj pieczywa, masę jednostkową,
datę minimalnej trwałości. Waga (500 g), +/- 5%.

5

Bułka kielecka (weka) pieczywo pszenne  wyrabiane z mąki
pszennej  ,  na  drożdżach,  z  dodatkiem  soli,  i
innych składników  określonych recepturą  bez zapadłości
na górnej części,  kolor złocisty nie słomkowy, bez uszko-
dzeń mechanicznych, bez wgnieceń, waga (400g), +/- 5%.

1400 Szt.

6

Bułka zwykła skład mąka pszenna, woda, drożdże,  sól,  i
inne składniki  określone recepturą bez zapadłości  na górnej
części, kolor złocisty nie słomkowy, bez uszkodzeń mecha-
nicznych, bez wgnieceń, waga  (100g), +/- 5%.

370 Szt.

7 Wafle tortowe (opak. 160 – 180 g). 20 .Szt.

Cena oferty: X X X X
Wymagania dla przedmiotu zamówienia:

 Jakość dostarczonego pieczywa nie może budzić zastrzeżeń, opakowanie zbiorcze – kosz plastikowy, czysty bez zanieczyszczeń, 
pieczywo musi być świeże, dobrze wypieczone, bez dodatków środków spulchniających.

Wartość oferty netto ………………………………………………. zł

Słownie …………………………………………………………………………………………………………………       

Wartość oferty brutto …………………………………………………zł.

Słownie:…………………………………………………………..……………………………………………………..

Uwaga: Podana ilość towarów jest ilością szacunkową. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian ilościowych
 w poszczególnych pozycjach, a także zamówienia mniejszej ilości towaru.

……………………………………………………………………..

(podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)


