
Załącznik nr 2d do SIWZ

Formularz ofertowo-cenowy - część nr 4

na zamówienia publiczne przetarg nieograniczony

ogłoszony przez Zamawiającego

Internat Międzyszkolny w Starym Sączu, ul. Daszyńskiego 19

w dniu …………………….. na dostawę towaru – PIECZYWO

            cena oferty wynika z następującej kalkulacji:

Lp Nazwa produktu Jm Ilość Cena 
jednostkow
a brutto

Wartość 
brutto            
( ilość x cena
jednostkowa
brutto) 

1

Bułka pszenna (kajzerka) 100g o zawartości soli 
nie przekraczającej 0,5 g, o zawartości cukru nie 
przekraczającej 15 g, o zawartości tłuszczu nie 
przekraczającej 10 g na 100 g gotowego produktu

Szt. 2000

  

2

Bułka kajzerka pszenna 50 g o zawartości soli 
nie przekraczającej 0,5 g, o zawartości cukru nie 
przekraczającej 15 g, o zawartości tłuszczu nie 
przekraczającej 10 g na 100 g gotowego produktu

Szt. 200

  

3

Bułka wieloziarnista 50g o zawartości soli nie 
przekraczającej 0,5 g, o zawartości cukru nie 
przekraczającej 15 g, o zawartości tłuszczu nie 
przekraczającej 10 g na 100 g gotowego produktu

Szt. 800

  

4

Chleb wieloziarnisty ciemny krojony 500g o 
zawartości soli nie przekraczającej 0,5 g, o 
zawartości cukru nie przekraczającej 15 g, o 
zawartości tłuszczu nie przekraczającej 10 g na 
100 g gotowego produktu

Szt. 1200

  

5

Chleb graham krojony 500g o zawartości soli nie
przekraczającej 0,5 g, o zawartości cukru nie 
przekraczającej 15 g, o zawartości tłuszczu nie 
przekraczającej 10 g na 100 g gotowego produktu

Szt. 1200

  

6

Chleb żytni krojony 500g o zawartości soli nie 
przekraczającej 0,5 g, o zawartości cukru nie 
przekraczającej 15 g, o zawartości tłuszczu nie 
przekraczającej 10 g na 100 g gotowego produktu

Szt. 1200

  

7

Chleb pszenny krojony 600g o zawartości soli nie
przekraczającej 0,5 g, o zawartości cukru nie 
przekraczającej 15 g, o zawartości tłuszczu nie 
przekraczającej 10 g na 100 g gotowego produktu

Szt. 2000

  

8

Drożdżówka z owocami 100g o zawartości soli 
nie przekraczającej 0,5 g, o zawartości cukru nie 
przekraczającej 15 g, o zawartości tłuszczu nie 
przekraczającej 10 g na 100 g gotowego produktu

Szt. 1500

  

9

Drożdżówka z makiem 100g o zawartości soli nie
przekraczającej 0,5 g, o zawartości cukru nie 
przekraczającej 15 g, o zawartości tłuszczu nie 
przekraczającej 10 g na 100 g gotowego produktu

Szt. 1500

  



10 pączek 80g Szt. 350   

11

Bułka tarta 500g o zawartości soli nie 
przekraczającej 0,5 g, o zawartości cukru nie 
przekraczającej 15 g, o zawartości tłuszczu nie 
przekraczającej 10 g na 100 g gotowego produktu

Kg 200

  
12 Chleb tostowy Szt. 1500   
13 Bagietka pszenna Szt. 40   
14 Bagietka wieloziarnista Szt. 40   

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.


