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PAKIET 6

Lp. Nazwa artykułu                                         Wymagana gramatura                   Ilość 
Jednostka 

miary

Cena jednost-

kowa brutto       

w zł

Wartość 

brutto 

Towar 

proponwany 

przez 

wykonawcę

1. bazylia , opakowanie 10g 30 szt.

2. chrzan tarty, opakowania słoik do 200 ml,zawierające nie 

więcej niż 10 g tłuszczu w 100 g/ ml produktu gotowego do 

spożycia, 1 g soli na 100 g produktu gotowego do spożycia 

produkt spożywczy otrzymany ze świeżych, pozbawionych 

skórki tartych korzeni chrzanu, 

15 szt.

3. cukier biały spożywczy sypki op. 1 kg 560 kg

4. cukier puder op. 0,5 kg 5 szt.

5. curry 20 g,  bez

dodatku soli/sodu
30 szt.

6. cynamon mielony  15 g,  bez

dodatku soli/sodu, cukru i substancji słodzących,
50 szt.

7. dżem z kawałkami owoców 100 %, lub dżem super gładki 

bez cukru, różne smaki, opakowania 220 g
360 szt.

8. groszek ptysiowy 1 kg 7 kg

9. jabłka prażone, 900 g , słoik 100 szt.

10. herbata czarna, opakowanie zawierające 100 sztuk 30 szt.

11. herbata owocowa (różne smaki)  ,25 torebek 100 szt.

12. kakao ,Kakao naturalne– kolor: głęboko brązowy,

zawierające nie więcej niż 15 g cukrów w 100

g/ml produktu gotowego do spożycia, zawierającenie 

więcej niż 10 g tłuszczu w 100 g/ml produktugotowego do 

spożycia oraz zawierające nie

więcej niż 1g sodu lub równoważnej ilości soli na

100 g/ml produktu gotowego do spożycia, 

240 szt.

13. kasza gryczana  prażona  op. 500 g 400 szt.

14. kasza jęczmienna op. 500 g 400 szt.

15. kasza manna  op. 500 g 80 szt.

16. kasza pęczak op. 500 g 400 szt.

17. Kawa zbożowa zawierająca nie więcej niż 15 g cukrów w 

100 g produktu gotowego do spożycia, o niskiej zawartości 

sodu /soli  zawierającej nie więcej niż 0,12 g sodu lub 

równoważnej ilości soli na 100g środka  spożywczego, 

zawierający nie więcej niż 10 g tłuszczu w 100g produktu 

gotowego do spożycia,zawartość soli(0,03g)

240 szt.

18. ketchup , bez koncentratów spożywczych z wyłączeniem 

koncentratów z naturalnych składników ( w procesie 

produkcj zużyto nie mniej niż 120 g pomidorów do 

przygotowania 100 g produktu gotowego do spożycia )

30 szt.

19. kminek 20 g . 20 szt.

20. mus owocowo-warzywny 100% 200ml (bez dodatku cukru, 

sztucznych barwników i substancji konserwujących) 3100 szt.

21. koncentrat pomidorowy 30 % , bez konserwantów 800g
350 szt.

22. kurkuma 20 g, 10 szt.

23. liść laurowy suszony cały , opakowanie 6g 20 szt.

24. lubczyk , opakowanie 10g 40 szt.

25. majeranek opakowanie 7g  30 szt.

26. makaron różne rodzaje (nitki, kolanka, świderki, łazanki, 

falbanka, muszelki, spaghetti, zacierka, gwiazdki, literki, 

penne, tagliatelle, kokardka)zawierajacy nie więcej niż 15 g 

cukrów w 100 g produktu gotowego do spożycia, o niskiej 

zawartości sodu /soli  zawierającej nie więcej niż 0,12 g 

sodu lub równoważnej ilości soli na 100g środka  

spożywczego, zawierający nie więcej niż 10 g tłuszczu w 

100g produktu gotowego do spożycia, po ugotowaniu 

konsystencja stała nie powinien się sklejać, 100% semoliny 

poch. z przemiału pszenicy inticum durum, bez dodatków i 

ulepszaczy, opakowania jednostkowe 500 – 1000g.

800 kg

27. mąka pszenna, typ 500 op. 1 kg 320 kg

28. mąka ziemniaczana op. 1 kg 30 kg

29. miód pszczeli, naturalny, wielokwiatowy słoik 1000 g
130 szt.

30. musztarda delikatesowa łagodna wykonana na bazie 

naturalnych surowców, nie zawierająca konserwantów i 

sztucznych barwników. 280 g

15 szt.

31. olej rzepakowy z pierwszego tłoczenia do smażenia, 

pieczenia op. 3 l, olej o zawartości kwasów 

jednonienasyconych powyżej 50 % i zawartości kwasów 

wielonienasyconych poniżej 40 %

150 szt.

32. ocet  jabłkowy 6%, opakowanie butelka 0,5 l 4 szt.

33. olej słonecznikowy 1l 12 szt

34. oliwa z oliwek  z pierwszego tłoczenia do sosów i sałatek 

extra virgin,  op. 500 ml         
8 szt.

35. papryka słodka mielona 15-20 g, 25 szt.

36. kukurydza konserwowa, puszka, 400g 30 szt.

37. majonez na naturalnych składnikach-olej rzepakowy 

rafinowany, musztarda, gorczyca, woda, ocet cukier, sól, 

przyprawy, żółtka jaja kurzego(7%) bez glutenu słoik od 

700 ml do 900 ml

10 szt.

38. pulpa pomidorowa 2,5 kg, puszka 70 szt.
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39. pieprz cytrynowy 20 g, 20 szt.

40. pieprz ziołowy 20g 20 szt.

41. pieprz naturalny, czarny, mielony 20 g, 50 szt.

42. płatki kukurydziane, opakowanie 500 g, zawierające nie 

więcej niż 15 g cukrów w 100 g produktu gotowego do 

spożycia

70 szt.

43. płatki ryżowe  błyskawiczne, 500g 60 szt.

44. płatki owsiane błyskawiczne  500 g 80 szt.

45. rodzynki 200 g, bez dodatku cukrów i substancji słodzących 

zdefiniowanych w rozporządzeniu (WE) nr 1333/2008, soli 

oraz tłuszczu

30 szt.

46. ryż biały op. 1 kg 400 kg

47. ryż brązowy op. 1 kg 60 szt.

48. sok naturalny z owoców 100 %,  200 ml, kartonik z 

rurką,np. multiwitamina, pomarańczowy, jabłkowy, 

wieloowocowy (bez dodatku cukru, sztucznych barwników  

i substancji konserwujących)

2000 szt.

49. sok warzywno-owocowy, butelka plastikowa, 300 ml 
1600 szt.

50.
sok owocowy ( 100% z soków owoców) 1 L np. 

multiwitamina, pomarańczowy, jabłkowy, wieloowocowy, 

pożeczkowy (bez dodatku cukru, sztucznych barwników  i 

substancji konserwujących)

400 szt.

51. sól o obniżonej zawartości sodu,(sodowo- potasowa), 

warzona , spożywcza, opakowanie jednostkowe 1 kg 40 kg

52. tymianek 10 g, 20 szt.

53. woda mineralna niegazowana, opakowanie 5 l 300 szt.

54. ziele angielskie 10 g, 20 szt.

55. zioła prowansalskie 10 g, 20 szt.

56. przyprawa do: mięsa wieprzowego, drobiu, ryb. 

Mieszanka przypraw bez dodatku glutaminianu sodu 

opakowanie 20 g

40 szt.

57. tuńczyk w sosie własnym puszka 170 g, zawartośc tuńczyka 

min 70%
70 szt

58. makrela w sosie pomidorowym op. 170g, min 75% ryby
70 szt

59. wafle ryżowe 130g, okragłe min 80 % ryż brązowy, 

naturalne lub z dodatkami np. amarantus, kukurydza, 

dynia, słonecznik itp.

50 szt.

60. chrupki  kukurydziane 80g-100g (grys kukurydziany min 

92%)
130 szt.

61. woda mineralna niegazowana, op. 500ml 300 szt.

62. Przyprawa do potraw Smak Natury skład: sól, warzywa 

suszone: marchew, cebula, pasternak, korzeń selera, 

korzeń i natka pietruszki, por, kapusta, papryka słodka, 

pomidor, czosnek, opakowanie 3 kg bez dodatku 

glutaminianu sodu

8 szt.

63. Koncentrat barszczu czerwonego 300 ml w płynie , bez 

konserwantów, zagęszczony sok z buraków czerwonych 

min. 59,3 %

50 szt

64. Powidło śliwkowe, 300g 20 szt

65. Kisiel , opakowanie 38 g (różne smaki), bez cukru 80 szt

66. Galaretka,różne smaki , opakowania 70 g- 77 g , bez 

dodatku

substancji słodzących i cukru, 

20 szt

67. Budyń do gotowania, bez substancjisłodzących smak: 

śmietankowy, waniliowy,czekoladowy, opakowanie ok 50 

g, bez dodatkucukru i substancji słodzących, 
40 szt

68. Ananas plastry w puszce w delikatnie słodkim syropie 3300 

g
15 szt

69. Brzoskwinie, połówki owoców, lekko słodzone 2650 g
15 szt

70. Fasola czerwona konserwowa 400g 10 szt
71. Müsli tradycyjne350g zawierające nie więcej niż 15 g 

cukrów w 100 g produktu gotowego do spożycia o 

niskiej,zawartosc zawartości sodu /soli zawierającej nie 

więcej niż 0,12 g sodu lub równoważnej ilości soli  na 100g 

środka spożywczego ,zawierający nie więcej niż 10 g 

tłuszczu w 100g produktu gotowego do spożycia

10 szt

72. Kruche ciasteczka zbożowe z owocami opcjonalnie: 

żurawiną, morelą, kokosami itp  cukier nie wiecej niż 15 g 

na 100 g produktu, opakowanie 50 g

400 szt.

Pakiet VI  kwota netto:…………………………………………słownie…………………………………………………

             kwota brutto:………………………………………..słownie………………………………………………..

Przedmiot zamówienia musi być zgodny z Polskimi Normami oraz systemem bezbieczeńtwa żywności HACCP

Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016r.

Ilości podane w tym załączniku są ilościami przybliżonymi i mogą ulec zmianie w zależności od 

ilości żywionych osób.

Łączna wartość brutto:

Słownie:


