
Załącznik nr 2c do SIWZ

Formularz ofertowo-cenowy - część nr 3

na zamówienia publiczne przetarg nieograniczony

ogłoszony przez Zamawiającego

Internat Międzyszkolny w Starym Sączu, ul. Daszyńskiego 19

w dniu …………………….. na dostawę towaru – ARTYKUŁY  MLECZARSKIE, SER ŻÓŁTY

            cena oferty wynika z następującej kalkulacji:

Lp Nazwa produktu Produkt 
równoważny

Jm Ilość Cena 
jednostkow
a brutto

Wartość 
brutto               
( ilość x cena 
jednostkowa 
brutto) 

1

Serek kanapkowy 150 g o 
zawartości soli nie 
przekraczającej 0,5 g na 100 g 
gotowego produktu

Szt. 1800

  
2 Mleko w proszku opak.500 g kg 50   

3
Ser biały twaróg półtłusty 
(pergamin), wg wagi

kg 650
  

4

Serek Bieluch lub produkt 
równoważny 150 g o zawartości 
soli nie przekraczającej 0,5 g na 
100 g gotowego produktu

Szt. 700

  

5
Masło kremowe o zawartości 
tłuszczu min. 82%  200g

Szt. 4500
  

6

Serek typu Almette lub produkt 
równoważny różne smaki 100 - 
150 g o zawartości cukru nie 
przekraczającej 10 g na 100 g 
gotowego produktu

Szt. 800

  

7
Kefir 2 % tł. (kubek) Opak. do 
0,33 l

Szt. 500
  

8
Maślanka owocowa Opak. do 300
ml

Szt. 600
  

9
Śmietana 18 % tł. (kubek)  Opak. 
0,3 – 0,5 l

Szt. 1100
  

10

Jogurt z owocami  (kubek)  Opak.
150 ml o zawartości cukru nie 
przekraczającej 10 g na 100 g 
gotowego produktu

Szt. 4400

  

11
Jogurt naturalny typu grecki 
Piątnica 150 ml lub produkt 
równoważny 

Szt. 250
  

12 Jogurt naturalny typu Piątnica lub
produkt równoważny (1,5-3% 

szt. 100   



tłuszczu)

13

Serek wiejski, ziarnisty typu 
Piątnica lub produkt równoważny
150 g o zawartości soli nie 
przekraczającej 0,5 g na 100 g 
gotowego produktu

Szt. 800

  

14
Serek Kiri o zawartości soli nie 
przekraczającej 0,5 g na 100 g 
gotowego produktu

Szt. 350
  

15

Serek wiejski z owocami Piątnica
lub równoważny 120 g-150 g o 
zawartości soli nie 
przekraczającej 0,5 g na 100 g 
gotowego produktu, o zawartości 
cukru nie przekraczającej 10 g na 
100 g gotowego produktu

Szt. 1000

  

16
Mleko w kartonie UHT 2% 1 litr 
łaciate lub produkt równoważny

Szt. 2000
  

17
Ser żółty Gouda, morski, 
edamski, podlaski

kg 1400
  

18 Ser feta (półtłusty) 270 g Szt. 20   

19
Ser złoty mazur lub produkt 
równoważny 

kg 130
  

20
Rolada giżycka wędzona - 
Giżycko lub produkt 
równoważny 

kg 80
  

21
Ser żółty Salami 
Serenada/Spolmlek lub produkt 
równoważny 

kg 300
  

22
Jogurt pitny (Jogobella lub 
produkt równoważny ) 300 g 
różne smaki

szt. 800
  

23
jogurt 110 g fantazja lub produkt 
równoważny 

Szt. 450
  

24
Margaryna palma 250g ( Bielmal 
lub produkt równoważny) 

Szt. 100
  

25
Śmietanka 30% (łaciata lub 
produkt równoważny ) 500 ml

Szt. 25
  

W przypadku zaproponowania produktu równoważnego należy zachować opakowania o gramaturze
+/- 20%.
W przypadku  zastosowania  produktu  równoważnego  o  innej  gramaturze  należy  przeliczyć  cenę  do
porównywalności oferty do gramatury jak w przyjętej przez Zamawiającego (np. Zamawiający wymaga
opakowanie  150ml,  natomiast  wykonawca proponuje  opakowanie 130ml natomiast  cena winna być
przeliczona dla 150ml). 

Minimalny termin przydatności do spożycia: świeże

Razem wartość netto: …………………..……………………………………………….

Razem wartość brutto: …………………..……………………………………………….



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 wyżywienia . 

……………………………… ……………………………………………      
        miejscowość i data               (pieczęć i podpis osób wykazanych  w dokumencie               

      uprawniającym do występowania w obrocie 
    prawnym  lub posiadających pełnomocnictwo)

* UWAGA!  ceny jednostkowe brutto i wartość brutto należy podać do drugiego miejsca po przecinku

** UWAGA!  w przypadku omyłek rachunkowych zamawiający uzna za prawidłowo podane; ilość i cenę    
                             jednostkową brutto.


