
….………………………..              Załącznik Nr 2A 
         pieczątka oferenta                                        

 
FORMULARZ OFERTY  -  PAKIET  Nr 1  

kod CPV – 15800000-6 (różne produkty spożywcze) 
 
Nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej: 
 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
Reprezentowany przez: ………………………………………………………………………… 

Nazwisko i imię- stanowisko, funkcja 
 
Adres*: ………………………………………………………………………………………….. 
 
Telefon/Fax:……………………………………e-mail:…..…………………………………... 
 
NIP * ……………….……… REGON * ……………………KRS*………………………….. 
* w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy 
 
W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu w trybie: przetargu nieograniczonego, oferuje 
dostawy artykułów spożywczych zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków 
Zamówienia: 

 
Średnie roczne zużycie 

 

Lp. Nazwa towaru Jedn. 
miary Ilość 

Cena 
jedn. 
netto 

Wartość 
netto 

Stawka 
VAT w 

% 
Wartość 
brutto 

1. Ananasy plastry w puszce                  
ok. 580g szt. 100     

2. Bazylia suszona – saszetka  szt. 10     

3. Brzoskwinie w puszce   850 ml szt. 200     

4. Budyń na ¾  litra mleka, różne 
smaki  szt. 2000     

5. Chrzan tarty słoik 180g szt. 400     

6. Cieciorka ziarno – suche kg 15     

7. Cukier wanilinowy  ok. 32g szt. 350     

8. Curry – saszetka 20g szt. 50     

9. Cynamon mielony saszetka 15g szt. 30     

10. Czekolada ze stewią deserowa 
100g  szt. 30     



11. Dżem dla diabetyków ok. 
280g – różne smaki  szt. 50     

12. Dżem różne smaki  ok. 280g szt.  1500     

13. Galaretka owocowa różne 
smaki na ½ litra wody szt. 1600     

14. Gałka muszkatołowa mielona 
saszetka 10g szt. 10     

15. Groszek konserwowy puszka 
400g szt. 480     

16. Herbata czarna granulowana  kg 500     

17. Imbir – saszetka 15g szt. 20     

18. Kakao ciemne 150g szt. 320     

19. Kawa zbożowa 500g szt. 730     

20. Keczup łagodny 1 kg szt. 600     

21. Keczup pikantny 1000g  szt. 20     

22. Kisiel na 1/2 litr wody  
różne smaki szt. 2000     

23. Koncentrat buraczany butelka 
300 ml. szt. 350     

24. Koncentrat pomidorowy 30%  - 
słoik 0,9 l szt. 300     

25. Kotlety sojowe op. 100g op. 150     

26. Kukurydza konserwowa ok. 
400g szt. 230     

27. Kurkuma przyprawa, saszetka 
20g szt. 20     

28. Majonez  - słoik 0,9L  szt. 360     

29.  Mak niebieski kg 2     

30. Miód wielokwiatowy naturalny  kg  3     

31. 
Musli z płatków zbóż z 
rodzynkami i suszonymi 
owocami  

kg 120  
 

  

32. Musztarda łagodna słoik 0,9L szt. 100     

33. Napój w kartoniku 0,2L  
(różne smaki) szt. 2500     

34. Ocet spirytusowy 10% 
Butelka 0,5L szt. 10     

35. Ogórki konserwowe całe  słoik 
0,9L szt. 550     



36. Olej  uniwersalny 1L szt. 650     

37. Oliwki zielone bez pestek słoik 
ok. 900 g szt. 5     

38. Oregano suszone - saszetka szt. 10     

39. Otręby pszenne op. ok. 150g szt. 20     

40. Papryka konserwowa ćwiartki 
słoik 0,9L szt. 500     

41. Pieczarki marynowane całe 
słoik 850g  szt. 50     

42. Płatki jęczmienne  kg 90     

43. Płatki kukurydziane op. 1 kg kg 120     

44. Płatki owsiane op. 0,5 kg kg 120     

45. Proszek do pieczenia 30g   szt. 50     

46. Przyprawa do zup w płynie  
typu „maga” L 360     

47. Rodzynki  kg 1     

48. Sałatka „szwedzka”  słoik 0,9L szt. 50     

49. 
Sałatka wielowarzywna 
obiadowa o smaku łagodnym  - 
słoik 0,9L 

szt. 400  
 

  

50. Sałatka z czerwonej kapusty - 
słoik 0,9L szt. 50     

51. Seler konserwowy - słoik  
ok. 900g szt. 80     

52. Siemię lniane mielone kg 2     

53. Soczewica czerwona  kg 10     

54. Sok pomidorowy czysty, 
butelka ok. 330ml szt. 500     

55. Sok pomidorowy z imbirem szt. 500     

56. Sok pomidorowy z ziołami szt. 500     

57. Sok przecierowy z owoców  
i warzyw zielonych ok. 330 ml. szt. 500     

58. 
Sok przecierowy z owoców i 
warzyw różne smaki, butelka 
330 ml 

szt. 500  
 

  



59. Sok z buraków, butelka ok. 330 
ml szt. 500     

60. 
Soki owocowe różne smaki 
(porzeczka, pomarańcza, jabłko, 
banan), butelka ok. 330 ml 

szt. 3000  
 

  

61. Sos pieczeniowy ciemny, 
saszetka  30g szt. 50     

62. Suszone pomidory w olej, słoik 
ok. 700g  szt. 50     

63. Syrop zagęszczony do wody 
rożne smaki butelka 0,5L szt. 1000     

64.  Wafelki bez cukru ok. 110g szt. 120     

65. Żelatyna kg  1     

 
 

Razem       
Podana cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, łącznie  z podatkami (np. 
VAT) oraz dodatkowymi pracami, które są konieczne do zrealizowania zamówienia. 
 
Wymagania odnośnie opakowań dla marynaty warzywne: ogórki konserwowe, papryka, sałatki, 
chrzan itp.: słoiki szklane, nie uszkodzone, szczelne, odpowiednio oznakowane, czyste, bez 
obecności szkodników. 
Wygląd: zalewa klarowna lub opalizująca, z dopuszczalnym osadem pochodzącym z przypraw i 
nasion, zachowana wielkość i kształt nadany przez rozdrobnienie, możliwie wyrównany, konsystencja 
możliwie jednolita, charakterystyczna dla użytego gatunku, zwięzła, brak obecności zanieczyszczeń 
mikrobiologicznych, bez oznak pleśni, szkodników. 
Wymagania odnośnie opakowań dla tłuszczy jadalnych - olej: butelka 0,9 l,  odpowiednio 
oznakowane, czyste, nie uszkodzone, szczelnie zamknięte. 
Wygląd: barwa jasnosłomkowa, dopuszczalne zgęstnienie w przypadku przechowywania poniżej 40C, 
brak obecności zanieczyszczeń chemicznych lub biologicznych, bez oznak pleśni, szkodników. 
Wymagania odnośnie opakowań dla warzyw utrwalonych termicznie - konserwy warzywne: 
groszek, kukurydza itp. puszki z blachy powlekanej, szczelne, bez odkształceń, czyste, odpowiednio 
oznakowane. 
Wygląd: zachowany charakterystyczny kształt i forma warzyw, barwa typowa dla danego składnika, 
zmieniona procesem technologicznym, stosunek masy warzyw po odcieku do masy netto produktu nie 
mniej niż 45%, konsystencja miękka ale nie rozgotowana, bez zanieczyszczeń fizycznych, 
chemicznych oraz biologicznych w tym bakterii chorobotwórczych. 
Wymagania odnośnie opakowań dla soków, dżemów itp.: słoiki szklane, nie uszkodzone bez 
wyszczerbień, szczelne, odpowiednio oznakowane, czyste, bez obecności szkodników, soki też 
kartonowe (papier i folia wielowarstwowa). 
Wygląd: barwa charakterystyczna dla użytych owoców, osłabiona procesem technologicznym, soki 
naturalne mętne, dżemy zżelowane fragmenty owoców w zżelowanej szklistej masie, zależnie od 
gatunku owoców,  możliwe większe rozdrobnienie owoców, brak obecności szkodników, roztoczy i 
ich śladów, brak oznak pleśni lub fermentacji, brak zanieczyszczeń  chemicznych, brak oznak gnicia, 
zapleśnienia, sfermentowania brak zanieczyszczeń mikrobiologicznych i bakterii chorobotwórczych. 
Wymagania odnośnie opakowań koncentratów spożywczych - kisiele, galaretki, cukier 
waniliowy, proszek do pieczenia, cynamon, przyprawa itp. torebki papierowe z folią 
wielowarstwową, odpowiednio oznakowane, czyste, bez oznak zawilgocenia, zapleśnienia, obecności 
szkodników, szczelne. 
Wygląd: sypka, bez grudek, nie zlepiająca się przy ucisku, bez zbryleń, łatwo rozpuszczalne, bez 
zanieczyszczeń biologicznych, pleśni oraz bakterii chorobotwórczych. 



Wymagania odnośnie opakowań używek - herbata, kakao, kawa zbożowa itp. ; zewnętrzne 
opakowanie kartonowe, torebki foliowe, wielowarstwowe, odpowiednio oznakowane, czyste bez 
oznak zanieczyszczeń, zapleśnienia, zawilgocenia. 
Wygląd: sypkie, suche, bez grudek zlepień, brak zanieczyszczeń fizycznych, oznak pozostałości 
szkodników, pleśni.   
Wymagania odnośnie opakowań dla majonezu, musztardy itp.: słoiki szklane, nie uszkodzone bez 
wyszczerbień, szczelne, odpowiednio oznakowane, czyste, bez obecności szkodników. 
Wygląd: majonez - barwa jasnokremowa, jednolita, musztarda - barwa brązowa, niejednolita z 
drobinami przypraw, brak obecności szkodników, brak oznak pleśni lub fermentacji, brak 
zanieczyszczeń  chemicznych, brak oznak gnicia, zapleśnienia, sfermentowania brak zanieczyszczeń 
mikrobiologicznych i bakterii chorobotwórczych. 
 
 
Jednocześnie: 
1) Oświadczamy, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia, 
2) Oświadczamy, że okres niezmienności cen obowiązuje do dnia 31.12.2021 r. 
3) Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni, 
4) Oświadczamy, że przewidujemy* powierzenie podwykonawcom realizację zamówienia w części 
…………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………. 
5) Oświadczamy, że projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się – w 
przypadku wybrania naszej oferty – do zawarcia umowy zgodnej z naszą ofertą, na warunkach 
określonych w SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
6) Oświadczamy, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1 
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu 
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.** 
 
 
 
 
………………………., dn.  ………                         …………………………………………. 
                       Miejscowości, data                         (Podpis i pieczątki(a) upoważnionych(ego)   przedstawicieli(a) oferenta) 
 
 
 
*Wypełnić w przypadku zamiaru powierzenia podwykonawcom realizacji części zamówienia, w przeciwnym wypadku wpisać „nie dotyczy”. 
Jeśli Wykonawca nie uzupełni oświadczenia w tym zakresie, Zamawiający przyjmie, że zrealizuje on zamówienia samodzielnie. 
 
** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie 
stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa 
(usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 
 

 
1 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 
04.05.2016, str. 1). 


