
 

 

 .....................................................                                         Załącznik nr 1h 

 /nazwa, adres, fax Wykonawcy/ 

 

 

 

FORMULARZ CENOWY 

 

Przystępując do postępowania o zmówienie publiczne, którego przedmiotem jest: 

  

Grupa VIII – Produkty mleczarskie wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego 

 

oferuję realizację zamówienia na zasadach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia z dnia 08.12.2020 r na następujących warunkach: 

 

 

Lp. Opis artykułu Nazwa własna 

artykułu 

preferowanego 

lub równoważy 

(wpisać ręcznie 

przez oferenta), 

PRODUCENT 

Jedn. 

miary 

Ilość  Cena jedn. 

brutto 

Wartość 

neetto 

/zł/ 

Wartość 

brutto 

/zł/ 

1 Jogurt naturalny 400g Bakoma szt 300    

2 Jogurt owocowy 150 g 

Jogurt  owocowy różne  

smaki  zawierający żywe 

kultury  bakterii z 

zawartością cukru nie 

większą niż 10 g na 100 g, 

tłuszczu nie więcej 10g w 

100g/ml oraz soli nie więcej 

niż 0,4 g sodu/1g soli w 100g 

gotowego produktu 

mlekovita szt 1800    

3 Jogurt naturalny 150g  

(ze zwiększoną ilością białek) 

zawartość cukru nie większa 

niż 10 g na 100 g, tłuszczu 

nie więcej 10g w 100g/ml 

oraz soli nie więcej niż 0,4 g 

sodu/1g soli w 100g 

gotowego produktu bez 

konserwantów 

Bakoma szt 700    

4 Jogurt  z ziarnami zbóż 200 g 

zawartość cukru nie większa 

niż 10 g na 100 g, tłuszczu 

nie więcej 10g w 100g/ml 

oraz soli nie więcej niż 0,4 g 

sodu/1g soli w 100g 

gotowego produktu 

Bakoma szt 700    



5 Masło 82% 200g mlekovita szt 350    

6 Mleko 2% 1l mlekovita szt 1000    

7 Serek homogenizowany 150g 

 (różne smaki) 150g z 

zawartością cukru nie 

większą niż 10g na 100 g , 

tłuszczu nie więcej 10g 

wg/ml oraz soli nie więcej niż 

0,4 g sodu/1g soli w 100g 

gotowego produktu 

bakoma szt. 1800    

8 Serek wiejski lekki 150g 

(ziarna serowe pływające w 

śmietance) z zawartością 

cukru nie większa niż 10 g na 

100g, tłuszczu nie więcej 10g 

wg/ml oraz soli nie więcej niż 

0,4 g sodu/1g soli w 100g 

gotowego produktu 

bakoma szt. 1300    

9 Śmietana 12% 400g Piątnica szt 1400    

10 Śmietana 30% 400 g Piątnica szt 600    

11 Twaróg półtłusty mlekovita kg 250    

12 Ser żółty plastry 150g 

(Salami, Gouda) 

mlekovita szt 700    

13 Serek twarogowy typu 

mascarpone 250g 

Piątnica, 

mlekovita 

szt 80    

14 Serek topiony „Gouda” 100g Hochland szt 60    

 

RAZEM(OGÓŁEM )WARTOŚĆ NETTO BRUTTO 

  

 

 

 

 

 

 

 

          ...........................................                            .  .............................................................          

 (miejscowość, data)     (podpis i pieczęć osoby upoważnionej)

 
 

 


