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Pieczęć adresowa firmy

Znak sprawy: SP49-26.2.2016      sprawy:SP49-26.1.2017 Załącznik nr 3 do SIWZ

Część  nr 3 Nabiał i produkty mleczarskie

Przybliżone 

zapotrzebowa

nie

Cena  
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owa 

netto

Wartość 

sumaryc
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netto

Cena  

jednostko
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Wartość 
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Uwagi /       

Producent 

w okresie [zł] [zł] [zł] [zł]

12 m-cy

1 2 3 4 5 6

1x2= 3 1x4=5

1. Drożdże 100g szt. 400 0 0

2. Jogurt naturalny gęsty 400g

szt. 400

0 0

3

Jogurt naturalny różne smaki 

bez  subst. zagęszczających, 

środków wzmacniających smak 

150-180g zawart.cukru nie 

więcej niż 15g.

szt. 3000

0 0

4

Jogurt pitny probiotyczny 100g 

naturalny b/dodatku cukru 

szt. 4500

0 0

5

Jogurt typu greckiego 

400g(śmietana, mleko,żywe 

kultury bakterii)

szt. 2400

0 0

6 Kefir naturalny l 600 0 0

7 Masło klarowane 500g szt. 100 0 0

Lp. Nazwa asortymentu J.m.

Numery kolumn

Sposób obliczania



8

Masło śmietankowe extra 200g 

(nie mniej niż 82% tłuszczu)

szt. 3000

0 0

9 Maślanka  b/dodatku cukru l 200 0 0

10 Mleko 2% tłuszczu l 6000 0 0

11

Ser żółty plastry (op. nie mniej 

niż 150g) typu mazdamer

szt. 200

0 0

12 Ser żółty twardy typu mozarella kg 100 0 0

13

Ser żółty twardy typu 

salami(okrągły)

kg 50

0 0

14

Ser żółty typu gouda lub 

podlaski.

kg 180

0 0

15

Serek homogenizowany 

naturalny b/dodatku cukru 150g 

szt. 4500

0 0

16

Serek wiejski ziarnisty 150g 

naturalny

szt. 4000

0 0

17

Śmietana 400g 18% tł. 

b/zagęstników(żelatyny, skrobi 

modyfikowanej)

szt. 2000

0 0

18

Śmietana 400g 30% tł. 

b/zagęstników(żelatyny, skrobi 

modyfikowanej)

szt. 400

0 0

19 Twaróg półtłusty krajanka kg 1700 0 0

0

Uwaga! 

 Cechy wspólne dla asortymentu- oryginalne opakowania jednostkowe, wyraźne oznakowania daty przydatności do spożycia , przechowywanie 

i transport zgodny z obowiązującymi przepisami dla danego asortymentu                                                                                                                                                                                    

Podane ilości oraz asortyment poszczególnych artykułów są przybliżone i mogą ulec zmniejszeniu w razie zaistnienia takiej potrzeby ze strony 

Zamawiającego. Dostawcy, z którym Zamawiający podpisze umowę nie przysługuje roszczenie o realizację dostawy w wielkościach podanych 

w załączniku do SIWZ

RAZEM
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(podpis i pieczęć imienna upełnomocnionego 

przedstawiciela Wykonawcy)


