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26.1.2018 

 

Załącznik 1h 

 

Kalkulacja cenowa Zadania nr VIII 

(formularz asortymentowo-cenowy) 

 

Kategoria CPV 15331170 - 9 i 15896000 - 5 warzywa mrożone i produkty gł. mrożone 

 

Lp. Nazwa 

towaru 

Jednostka 

miary 

Cena 

jedn. 

netto 

Stawka 

podatku 

VAT w 

% 

Ilość 

towaru 

Wartość 

netto w zł 

Wart

ość 

poda

tku 

VAT 

w zł 

Wartość 

brutto w 

zł 

1 Porzeczka 

czarna 

op.2,5kg 

szt   120    

2 Wiśnia bez 

pestek 

op.2,5kg 

 

szt   100    

3 Marchew 

kostka 

op.2,5kg 

 

szt   120    

4 Groszek 

zielony 

op.2.5kg 

szt   30    

5 Brukselka 

op.2,5kg 

 

szt   12    

6 Fasola 

szparagowa 

op.2,5 kg 

 

szt   30    

7 Mieszanka 

warzywna na 

patelnię(brok

uły,ziemniak

i,marchew,pa

pryka,fasolas

zparagowa,c

ebula,kukury

dza) op.2,5 

kg 

szt   40    
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8 Włoszczyzna

(marchew,sel

er,pietruszka,

por) op.2,5kg 

 

szt   200    

9 Truskawka 

op.2,5kg 

 

szt 

 

  100    

10 Zupa 

jesienna(mar

chew,kalafio

r,fasolka 

szparagowa,

brukselka,po

r,seler) 

po.2,5kg 

 

szt   15    

11 Mieszanka 

kompotowa 

(min.cztery 

składniki:śli

wka,wiśnia 

,truskawka, 

porzeczka 

bez pestek) 

op.2,5kg 

 

szt   110    

12 Zupa 

prezydencka 

(kapusta 

biała,pomido

ry,seler,papr

yka,cebula, 

por) op.450g 

 

szt   310    

13 Kalafior 

op.2,5kg 

 

 

szt   40    

14 Zupa 

jarzynowa 

(marchew,po

r,seler,kalafi

or,fasola 

szparagowa,

brukselka)op

.2,5kg 

 

szt   35    



3 

 

15 Barszcz 

ukraiński 

(buraki,pomi

dory,kapusta 

biała,marche

w,fasola 

szparagowa,c

ebula ,seler) 

op.2,5kg 

 

szt   160    

16 Mieszanka 

europejska 

(marchew,br

okuły,fasolka 

szparagowa 

)op.2,5kg 

szt   40    

17 Zupa 

wiosenna 

(ziemniaki, 

groszek 

zielony, 

fasola 

szparagowa,

marchew 

kapusta 

biała,seler,pi

etruszka,por,

natka 

pietruszki) 

op.450g 

szt   220    

18 Bukiet jarzyn 

(marchew,ka

lafior,fasola 

szparagowa,

brukselka,gr

oszek 

zielony) 

op.2,5kg 

szt   200    

19 Frytki 

karbowane 

op.2,5kg 

szt   100    

20 

 

Marchew  

młoda cała 

op.2,5kg 

szt   50    

21 

 

Brokuły 

op.2,5kg 

szt   60    
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22 

 

Bukiet 

warzyw 

(kalafior 

,marchew,br

okuły) 

op.2,5kg 

szt   50    

23 Kurka 

mrożona 

op.2,5kg 

szt   10    

24 Podgrzybek  

kostka 

op.2,5kg 

szt   10    

25 Zupa typu 

królewska 

(szpinak w 

sosie 

śmietanowy

m,ziemniaki,

marchew,pie

czarki,cebula

,selery) 

op.450g 

szt   300    

26 Frytka 

op.2,5kg 

szt   120    

27 Zupa 

grzybowa 

(ziemniaki, 

podgrzybki,

marchew,ceb

ula,seler,pietr

uszka } 

op.450g 

szt   300    

 Razem        
 

 

Minimalny termin przydatności do spożycia: 21 dni 

 

Wartość oferty netto …………………. zł.  

(słownie …………………………………………………………………………………….. zł). 

Wartość podatku VAT ………………. zł 

(słownie ………………………………………………………………………………………zł) 

Wartość oferty brutto  ……………..zł.  

(słownie ……………………………………………………………………………………...zł). 
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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 dożywiania oraz z 

wysokością dotacji celowej z budżetu państwa na dożywianie. 

 

 

 

…………………………… 

miejscowość i data                                                              ………………………………… 

                                                                                                    

(pieczęć i podpis osób wykazanych w 

dokumencie uprawniającym do występowania w 

obrocie prawnym lub posiadających 

pełnomocnictwo) 

 


