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26.1.2018 

Załącznik 1j 

 

Kalkulacja cenowa Zadania nr X 

(formularz asortymentowo-cenowy) 

 

Kategoria CPV 15000000 - 8 i 15800000 - 6 przyprawy i koncentraty 

 

Lp. Nazwa towaru Jednostka 

miary 

Cena 

jedn. 

netto 

Staw

ka 

poda

tku 

VAT 

w % 

Ilość 

towar

u 

Wartość 

netto w 

zł 

Wartość 

podatku 

VAT w 

zł 

Wartoś

ć 

brutto 

w zł 

1 Przyprawa  do 

kurczaka bez 

glutaminianu 

sodu i 

konserwantów 

zawierająca m.in. 
imbir, curry, 

majeranek, pieprz 

czarny, papryka 

słodka i ostra, 

czosnek, kolendra, 

kminek, goździki, 

ziele angielskie, 

sól, typu Prymat 

lub równoważna  

szt/25g-30g   300    

2 Koncentrat 

pomidorowy 30% 

typu Łowicz, 

Pudliszki lub 

równoważny  

szt / 850g-

1000g 

  170    

3 Sól niskosodowa 

o obniżonej 

zawartości sodu 

szt/1000g   120    

4 Proszek do 

pieczenia 

szt / 36g   15    

5 Kakao naturalne  

o obniżonej 

zawartości 

tłuszczu 

kakaowego 10-

12% 

 

szt/150g   45    
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6 Przyprawa do 

drobiu bez 

dodatku 

glutaminianu 

sodu i 

konserwantów 
typu Prymat lub 

równoważna 

szt / 20g-

25g 

  100    

7 Drożdże świeże szt/100g   20    

8 Musztarda typu 

stołowa 

szt/190g   30    

9 Chrzan tarty 

 

szt/ min 

270g 

  70    

10 Przyprawa do 

mięsa bez 

dodatku 

glutaminianu i 

konserwantów 
typu Prymat lub 

równoważna 

szt/min 20g   220    

11 Przyprawa do 

mięsa mielonego 

bez dodatku 

glutaminianu 

sodu i 

konserwantów 
typu Prymat lub 

równoważna 

szt/min 20g   100    

12 Natka pietruszki 

suszona 

szt/10g   30    

13 Cukier 

wanilinowy  

szt/32g   30    

14 Pieprz cytrynowy 

typu Prymat lub 

równoważny, bez 

glutaminianu 

sodu, 

konserwantów i 

barwników 

szt/15g   50    

15 Liść laurowy 

typu Prymat lub 

równoważny 

szt/min 6g   200    

16 Majeranek 

suszony typu 

Prymat lub 

równoważny 

szt/min 8g   100    
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17 Pieprz ziołowy-

mieszanka 

różnych ziół 

m.in. gorczyca 

biała, owoc 

kolendry, 

kminek, papryka 

ostra, czosnek, 

kozieradka, 

majeranek, typu 

Prymat lub 

równoważny 

 

szt/min 20g   

 

850    

18 Koper suszony 

typu Prymat lub 

równoważny 

 

szt/min 6g   40    

19 Ziele angielskie 

całe  typu Prymat 

lub równoważne 

szt/min 

15g-20g 

  220    

20 Mieszanka 

warzywna-susz 

bez 

soli,składników 

modyfikowanych 

genetycznie,gluta

minianu 

sodu,konserwant

ów i sztucznych 

barwników 

szt/100g   200    

21 Przyprawa typu 

jarzynka bez 

składników 

modyfikowanych 

genetycznie,gluta

minianu sodu, 

konserwantów i 

sztucznych 

barwników 

szt/200g   470    

22 Papryka mielona 

słodka typu 

Prymat lub 

równoważna 

szt/20g   240    

23 Cynamon  

 

szt/15g   30    
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24 Przyprawa do ryb 

bez glutaminianu 

sodu i 

konserwantów 
typu Prymat lub 

równoważna 

szt/ min 

20g 

  50    

25 Ketchup łagodny 

bez  

konserwantów 

typu Pudliszki 

lub równoważny 

szt / min 

410g 

  70    

26 Ketchup pikantny 

bez 

konserwantów 

typu Pudliszki 

lub równoważny 

szt/ min 

410g 

  50    

27 Oregano suszone 

typu Prymat lub 

równoważne 

szt/ 10g   110    

28 Sok 100 % typu 

Tarczyn lub 

równoważny 

szt/300ml   200    

29 

 

Bazylia suszona 

typu Prymat lub 

równoważna 

szt/10g   75    

30 

 

Pieprz czarny 

mielony typu 

Prymat lub 

równoważny 

szt/20g   25    

31 

 

Czosnek 

granulowany typu 

Prymat lub 

równoważny 

szt/20g   200    

32 

 

Zioła 

prowansalskie 

suszone typu 

Prymat lub 

równoważne 

szt/10g   100    

33 Tymianek 

suszony typu 

Prymat lub 

równoważny 

szt/10g   50    

34 Koncentrat 

pomidorowy 30% 

typu Łowicz, 

Pudliszki lub 

szt/190g-

200g 

  60    



5 

 

równoważny  

35 Majonez  o 

zawartości 

tłuszczu 70%, 

bez 

konserwantów, 

typu Napoleoński 

Mosso lub 

równoważny 

szt / 320ml 

  200    

36 Majonez  o 

zawartości 

tłuszczu 70%, 

bez 

konserwantów, 

typu Napoleoński 

Mosso lub 

równoważny 

szt / min 

720ml 

  250  

  

 Razem        
 

Minimalny termin przydatności do spożycia: 3 miesiące 

Wartość oferty netto …………………. zł.  

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

Wartość podatku VAT ………………. zł 

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

Wartość oferty brutto  ………….……..zł.  

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

 

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) 

 


