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Pieczęć Wykonawcy        Załącznik nr 1 

 
 
 

FORMULARZ OFERTY 

 
 

1. Oferta złożona do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na: 
 
Zakup wraz z dostawą artykułów żywnościowych (produktów spożywczych) dla Szkoły Podstawowej Nr 
3 Rudzie Śląskiej. 
 - PAKIET 1: różne artykuły spożywcze  
 
 

1. Nazwa i adres Wykonawcy*, nr regon, telefon i fax: 

………………………………………………………………………………………………...........................
.. 
………………………………………………………………………………………………...........................
.. 

 
2. Cena ofertowa zamówienia (podana cyfrowo i słownie): 

 
Brutto: ……………………………… zł 
 
Słownie: ………………………………… 

 
 
Wyliczona w oparciu o następujące ceny jednostkowe oraz szacunkowe ilości planowanych do 
zakupu produktów żywnościowych: 
  

 

Lp 

 

ASORTYMENT 

 

 

Ilość 

(sugerowan

a) 

Szt/kg 

 

Cena  

jed.  

netto  

 

VAT 

% 

 

Cena 

brutto 

 

Wartość 

brutto 

(rub.3 x 7) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Ananas w puszce (340g) 

 

2 szt     

2.  Banany żółte, zdrowe 160 szt     

3.  Baton krojony (350g) 

 

492 szt     

4.  Bazylia (10g) 20 szt     

5.  Biszkopty (120g) typu petitki 90 szt     

6.  Brzoskwinie w puszce (340g) 2 szt     

7.  Buchty 8szt.-paczka 274 szt     

8.  Bułka grahamka (90g) (+/-

10g) 

120 szt     

9.  Bułka kajzerka (40g) (+/-

10g) 

20 szt     



10.  Bułka mleczna (80g) (+/-

10g) 

370 szt     

11.  Bułka pszenna duża (90g) 324 szt     

12.  Bułka tarta (500g) 160 szt     

13.  Buraki ćwikłowe o 

zabarwieniu czerwonym gat. 

I 

94 kg     

14.  Cebula biała – zdrowa, nie 

zaparzona 

130 kg     

15.  Cebulka zielona bez 

pożółkłych części łodyżek, 

pęczek o wadze 100g 

93 szt     

16.  Chałka duża (380g) 400 szt     

17.  Chleb mały krojony (500g) 128 szt     

18.  Chleb razowy (400g) 44 szt     

19.  Chleb gryczany (400g) 42 szt     

20.  Chrupki kukurydziane (100g) 30 szt     

21.  Chrzan tarty (180g) 23 szt     

22.  Ciasteczka zbożowe maślane 

(300g) 

180 szt     

23.  Cukier 1 kg 250 kg     

24.  Cukier puder (0,5kg) 4 szt     

25.  Cukier waniliowy (30g) 40 szt     

26.  Curry (15g) 3 szt     

27.  Cynamon (15g) 10 szt     

28.  Cytryny nie uszkodzone bez 

przebarwień 

45 kg     

29.  Czekolada gorzka, nie mniej 

niż 65% kakao w 100g 

75 szt     

30.  Czosnek, główka twarda i 

zwarta 

47 szt     

31.  Czosnek granulowany (20g) 40 szt     

32.  Drożdże (100g) 6 szt     

33.  Dżem 100 % słodzony 

sokiem z jabłek (280g) 

40 szt     

34.  Fasola biała (Jaś)twarda, nie 

pomarszczona (500g) 

15 szt     

35.  Fasola konserwowa (400g) 

czerwona/ biała 

4 szt     

36.  Galaretka 75g proszek 165 szt     

37.  Groch łuskany połówki 

(400g) 

38 szt     

38.  Groszek ptysiowy 1kg 6 szt     

39.  Gruszka , świeża , twarda bez 

oznak obicia 

167 kg     



40.  Grzanki naturalne (500g – 

700g) 

16 szt     

41.  Herbata ekspresowa (200szt) 

typu Saga 

3 szt     

42.  Herbata owocowa (20szt) 20 szt     

43.  Jabłka deserowe, świeże bez 

oznak obicia, czerwono-żółte 

typu LOBO, LIGOL, 

JONAGORET lub 

równoważne 

600 kg     

44.  Jagoda / borówka świeża  1 szt     

45.  Jajka duże „L” klasa 

świeżości A 

3734 szt     

46.  Jogurt naturalny (1000g) 66 szt     

47.  Kakao gorzkie (150g) 16 szt     

48.  Kakao w proszku instant 

(200g) 

20 szt     

49.  Kapusta kiszona  173 kg     

50.  Kapusta pekińska  świeża, 

zdrowa bez uszkodzeń, liście 

o zabarwieniu zielonym, 

pakowana pojedynczo  

23 szt     

51.  Kapusta świeża biała nie 

powinna byś przerośnięta, 

bez żółtych liści , nie 

zaparzony czy uszkodzona  

52 kg     

52.  Kapusta świeża czerwona bez 

uszkodzonych liści o 

intensywnym zabarwieniu 

nie mniejsza niż 0,80g  

41 kg     

53.  Kapusta włoska świeża bez 

żółtych i uszkodzonych liści, 

nie mniejsza niż 1kg 

10 szt     

54.  Kasza expresowa (400g) 2 szt     

55.  Kasza gryczana niepalona 

(5kg) 

4 szt     

56.  Kasza jaglana (4x100g) 2 szt     

57.  Kasza jęczmienna (4x100g) 2 szt     

58.  Kasza jęczmienna średnia 

(1kg) 

26 kg     

59.  Kasza manna błyskawiczna 

0,5kg 

34 szt     

60.  Kawa Inka (150g) 26 szt     

61.  Keczup łagodny (480g)  

pomidorów163g na 100g 

produktu, typu Pudliszki 

24 szt     

62.  Kiełki rzodkiewki 50g 26 szt     

63.  Kiwi twarde, soczyste 140 szt     



64.  Kminek 20g  10 szt     

65.  Koncentrat buraczany59,3% 

(300ml) 

7 szt     

66.  Koncentrat pomidorowy 30% 

(0,8kg- 1kg)  

38 szt     

67.  Koncentrat pomidorowy 30% 

(200g) 

102 szt     

68.  Konserwa rybna w 

pomidorze -55% ryby (105g) 

24 szt     

69.  Koperek zielony bez oznak 

zmian barwy, pęczek 60g 

126 szt     

70.  Kukurydza konserwowa 

(300g) 

11 szt     

71.  Liść laurowy (6g) 5 szt     

72.  Lizak czekoladowy (zajączek 

lub mikołaj 15g) 

180 szt     

73.  Lubczyk (10g) 20 szt     

74.  Majeranek (8g) 20 szt     

75.  Majonez 310 40 szt     

76.  Makaron (3kg) z pszenicy 

durum spaghetti/rurki/ 

muszelki/kolanka/kokardki 

typu knoor 

83 szt     

77.  Makaron (400g/500g) z 

wysokiej jakości pszenicy 

gruby/rurki/świderki/kokardk

i typu lubella 

194 szt     

78.  Makaron nitki, gwiazdki, 

zacierka (250g) 

68 szt     

79.  Makrela wędzona świeża o 

zapachu świeżej wędzonej 

ryby 

4 kg     

80.  Masło 200g 83% tłuszczu 584 szt     

81.  Mąka kukurydziana (1kg) 2 kg     

82.  Mąka pszenna extra wypiek 

typ 405 (1kg) 

30 kg     

83.  Mąka pszenna poznańska 

(1kg) typ 500 

89 kg     

84.  Mąka pszenna tortowa typ 

450 (1kg) 

10 kg     

85.  Mąka ziemniaczana (1kg) 14 kg     

86.  Mąka żurek (1kg) 8 kg     

87.  Miód  wielokwiatowy 1kg 22 szt     

88.  Mleczna kanapka 330 szt     

89.  Mleko w kartonie o 

zawartości tłuszczu 3/2% 1L 

672 szt     

90.  Mus owocowy w tubce 

(100g) 

568 szt     



91.  Ogórek kiszony - twarde 79 kg     

92.  Ogórek zielony - świeży 

krajowy lub równoważne 

szklarniowe , bez oznak 

uszkodzeń 

61 kg     

93.  Ogórki konserwowe (920gr) 22 szt     

94.  Olej 1L rzepakowy z 

pierwszego tłoczenia 

filtrowany na zimno 

150 szt     

95.  Oregano przyprawa (10g) 22 szt     

96.  Pałeczki kukurydziane (50g) 20 szt     

97.  Papryka czerwona surowa -

kolorowa, twarda o 

intensywnym zabarwieniu, 

bez uszkodzeń i zmarszczeń 

21 kg     

98.  Papryka słodka mielona susz. 

(20g) 

20 szt     

99.  Papryka słodka mielona susz. 

(220g) 

3 szt     

100.  Pieczarki – gat I, twarde 

średniej wielkości, bez 

przebarwień, nie zaparzone  

38 kg     

101.  Pieprz mielony czarny  

(500g) 

3 szt     

102.  Pieprz mielony czarny (15g) 10 szt     

103.  Pietruszka (natka )- 

dekoracyjna, o intensywnym 

kolorze, bez uszkodzeń i 

oznak zgnilizny, pęczek 25g 

182 szt     

104.  Pietruszka korzeń- gat. I bez 

uszkodzeń i plam 

233 kg     

105.  Płatki kukurydziane do 

mleka (250g) 

 

16 szt     

106.  Pomarańcze – zdrowe, 

twarde, bez oznak gnicia, nie 

większe niż 150g, o gładkiej 

błyszczącej skórce 

10 kg     

107.  Pomidor bez skórki 

pokrojony w kostkę (2kg - 

2,55kg) 

4 szt     

108.  Pomidor malinowy- świeży 

krajowy, średniej wielkości, 

twardy lub równoważny 

szklarniowy , bez plam 

chorobowych, intensywne 

malinowe zabarwienie 

27 kg     

109.  Por –gat I, o zielonych 

liściach, bez zaparzeń, 

uszkodzeń i oznak gnicia 

120 szt     

110.  Proszek do pieczenia  (30g) 20 szt     



111.  Przyprawa (typu Vegeta) 

1000g 

(mieszanka przypraw i 

suszonych warzyw o 

zawartości soli 56,9g / 

1000g) 

6 szt     

112.  Przyprawa do kurczaka 

(350gr) Bez dodatku 

glutaminianu sodu 

6 szt     

113.  Przyprawa do mięsa (350gr) 

Bez dodatku glutaminianu 

sodu 

8 szt     

114.  Przyprawa do ryb (250gr) 

Bez dodatku glutaminianu 

sodu 

3 szt     

115.  Przyprawa do zup w płynie 1 

l (typu WINIARY) 

6 szt     

116.  Rama combi profi (3,7l) 1 szt     

117.  Rogal mleczny (80g) 180 szt     

118.  Ryż (4x100g)paraboloid 2 szt     

119.  Ryż biały (1kg) 25 kg     

120.  Ryż paraboliczny (5kg) 44 szt     

121.  Sałata  zielona masłowa, bez 

uszkodzeń, świeża, o 

kruchych ale jędrnych 

liściach o wadze 250-300g 

48 szt     

122.  Seler korzeń-świeży, bez 

oznak gnilnych i zmian 

chorobowych o białym 

miąższu 

107 kg     

123.  Ser żółty kg gouda 45 % 

tłuszczu(skład: mleko, 

podpuszczka, bakterie kwasu 

mlekowego, sól bez 

utwardzonego tłuszczy 

roślinnego 

40 kg     

124.  Soczek ze słomką (200 ml) 

100% 

1320 szt     

125.  Soczewica czerwona (400g) 16 szt     

126.  Sok 100% jabłko 5l. lub inny 

smak - 100% ilość owoców 

5 szt     

127.  Sos do spaghetti napoli 

(0,9kg) Bez dodatki 

glutaminianu sodu, 

konserwantów i sztucznych 

barwników 

5 szt     

128.  Sól (1kg) 40 kg     

129.  Syrop malinowy zagęszczony 

(0,5 L) 

5 szt     



130.  Szczypiorek pęczek- świeży, 

zielony bez pożółkłych 

łodyżek, pachnący o wadze 

100g 

63 szt     

131.  Śmietana w kartoniku o 

zawartości tłuszczu 18% 0,5l 

62 szt     

132.  Śmietana w kubeczku o 

zawartości tłuszczu 18% 

(0,5l) 

76 szt     

133.  Truskawki krajowe, zdrowe 

soczyste, o wyrazistym 

kolorze, bez plam i oznak 

zaparzenia lub zapleśnienia 

2 kg     

134.  Twaróg półtłusty (1kg) 53 kg     

135.  Wafle ryżowe (100g) 76 szt     

136.  Winogrono jasne bez pestek-

zielone/czerwone duże 

zdrowe bez plam i oznak 

nagnić 

10 kg     

137.  Woda 5l niegazowana 168 szt     

138.  Woda niegazowana z 

dzióbkiem 0,5l, nie smakowa 

180 szt     

139.  Ziele angielskie (15g) 10 szt     

140.  Ziemniaki – jadalne zdrowe, 

nie przerośnięte, jednolitej 

wielkości, bez zapachu 

gnilnego 

4290 kg     

141.  Zioła prowansalskie  (10g) 23 szt     

                                                                                  

Razem (suma poz.1-141)   

                                                                               

 

 

Dostawa przedmiotu zamówienia następować będzie codziennie rano, zawsze w godzinach 
od 6:00 do 7:00, każdorazowo na podstawie wcześniejszego zamówienia (pisemnie, faksem 
lub telefonicznie), określającego ilość oraz rodzaj produktów. Dostawa winna nastąpić do 
magazynu żywnościowego Zamawiającego, znajdującego się w Rudzie Śląskiej, w Szkole 
Podstawowej nr 3  przy ul. Norwida 10 w Rudzie Śląskiej., najpóźniej następnego dnia po 
złożeniu zamówienia. 
Każda dostawa dokonywana jest na koszt Wykonawcy, jego własnym transportem, 
przystosowanym do tego celu, zgodnie z wszelkimi normami i przepisami obowiązującymi 
w tym zakresie. 
Zastrzega się, iż podane powyżej ilości artykułów żywnościowych są ilościami orientacyjnymi, 
szacowanymi przez Zamawiającego na okres realizacji zamówienia. Zamawiający będzie 
składał zapotrzebowanie w zależności od faktycznych potrzeb co oznacza, że podane ilości  
mogą ulec zmianie. 

 

 

 

3. Termin realizacji zamówienia:  sukcesywnie od dnia podpisania umowy, do 01.02.2022 r. 
 
 
4. Warunki płatności:   zgodnie z wzorem umowy. 



 
 

 
5. Niniejszym oświadczam, że: 

 zapoznałem się z warunkami zamówienia i przyjmuję je bez zastrzeżeń; 

 zapoznałem się z postanowieniami załączonego do SWZ wzoru umowy i przyjmuję go bez 
zastrzeżeń; 

 przedmiot oferty jest zgodny z przedmiotem zamówienia 

 jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia składania ofert podanego 
w SWZ; 

 
6. Rodzaj przedsiębiorstwa jakim jest Wykonawca (zaznaczyć właściwą opcję). 
 

 mikroprzedsiębiorstwo; 
 małe przedsiębiorstwo; 
 średnie przedsiębiorstwo; 
 jednoosobowa działalność; 
 osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej; 
 inny rodzaj: …………………………. 

 

 W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną należy wypełnić dla każdego podmiotu osobno.  

- Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma 
bilansowa nie przekracza 2 milionów EURO. 
- Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i katorgo roczny obrót lub roczna suma 
bilansowa nie przekracza 10 milionów EURO.  
- Średnie przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które nie jest mikro przedsiębiorstwem ani małym przedsiębiorstwem  
i które zatrudnia mniej niż 250 osób i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR. lub roczna suma bilansowa 
nie przekracza 43 milionów EURO. 

 
 
7. Niżej podaną część/zakres zamówienia, wykonywać będą w moim imieniu podwykonawcy 

(podać zakres prac, bez wskazywania konkretnego podwykonawcy): 
 
- ………………………………………………………………………… 
- ………………………………………………………………………… 
- ………………………………………………………………………… 
 
8. Oferta została złożona na  …  zapisanych stronach, (kolejno ponumerowanych) 
 
 
 
.........................................., dnia .....................  
                                                                                        ...................................................................... 

Podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej 
do reprezentowania Wykonawcy 
 
 
 
 
 
 

*Uwaga: w przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną należy wskazać wszystkich 

Wykonawców występujących wspólnie lub zaznaczyć, iż wskazany podmiot (Pełnomocnik/Lider) występuje 
w imieniu wszystkich podmiotów składających ofertę wspólną. 

 


