
Załącznik nr 2 do SIWZ 

 

 

Nazwa i siedziba wykonawcy .................................................................... 

(lub pieczęć adresowa wykonawcy) ……………………………………………….. 

    ……………………………………………….. 

REGON  .................................................................. 

NIP ................................................................... 

Telefon ………………………………………………. 

Faks  ………………………………………………. 

E-mail  ………………………………………………. 

 

FORMULARZ CENOWY 

Przetarg nieograniczony na dostawy artykułów spożywczych 
dla Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie w roku 2020 

 
 
Sposób obliczenia ceny: 

1. Wszystkie ceny należy zaokrąglić do dwóch znaków po przecinku. 

2. Wszystkie ceny jednostkowe netto i brutto należy zaokrąglić do dwóch znaków po przecinku przez dokonaniem wyliczeń wartości netto i wartości brutto dla 

poszczególnych artykułów. 

3. Łączną cenę brutto oferty wykonawca oblicza zgodnie z niniejszym Formularzem cenowym, w następujący sposób: 

1) w każdej pozycji formularza cenowego w kolumnie nr 6, należy wpisać cenę jednostkową netto, 

2) w kolumnie nr 7 należy wpisać wartość netto powstałą poprzez przemnożenie wartości podanych w kolumnach nr 4 i nr 6, 

3) w każdej pozycji formularza cenowego w kolumnie nr 9, należy wpisać cenę jednostkową brutto z dwoma znakami po przecinku, 

4) w kolumnie nr 10 należy wpisać wartość brutto powstałą poprzez przemnożenie wartości podanych w kolumnach nr 4 i nr 9. 

5) należy zsumować wszystkie wiersze z kolumn nr 7 i nr 10, a sumy z tych wierszy należy wpisać odpowiednio w wierszu nr 109. 

4. W kol. 5 należy wskazać producenta/markę dla każdego rodzaju artykułu. 

5. W sytuacjach gdy opis przedmiotu zamówienia wskazuje znaki towarowe Wykonawca może wskazać produkty równoważne. 

 

 



Lp. Rodzaj artykułu 
Jedn. 

miary 
Ilość Producent/marka 

Cena jedn. 

netto 

Wartość netto  

(kol. 4x6) 

Stawka 

podatku 
VAT (%) 

Cena jedn. 

brutto 

Wartość 

brutto  
(kol. 4x9) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Ananasy w syropie – op. 565 g szt. 500    8   

2 
Bazylia 200g (produkt typu Kamis lub 
równoważny) 

kg 1    23   

3 Brzoskwinie w syropie – op. 820 g szt.  160    8   

4 Budyń, różne smaki – op. 1,3 kg szt. 200    8   

5 Bułka tarta – op. 0,5 kg kg 350    5   

6 Chrupki kukurydziane - op. 70 g szt. 1100    5   

7 
Ciastka 294g (produkt typu Delicje 
szampańskie lub równoważny) 

szt. 500    23   

8 Ciastka dla cukrzyków - op. 70 g - 130 g kg 200    23   

9 Ciastka suche rożne kształty - luz kg 150    23   

10 
Ciastka suche z cukrem okrągłe z dziurką -  śr. 
ok.7cm - luz 

kg 200    23   

11 Ciastka markizy czekoladowe szt. 500    23   

12 Cukier kryształ – op. 1 kg kg 6800    8   

13 Cukier puder – op. 0,5 kg kg 40    8   

14 Cukier waniliowy – op. 32 g szt. 500    23   

15 
Cynamon 600g (produkt typu Kamis lub 
równoważny) 

kg 9    23   



16 Czekolada mleczna 100g szt. 450    23   

17 Czosnek granulowany – op. 0,5 kg szt. 50    8   

18 
Dżem niskosłodzony – op. 270 g- czarna 
porzeczka 

szt. 300    8   

19 Dżem niskosłodzony – op. 270 g- jagodowy szt. 300    8   

20 Dżem niskosłodzony – op. 270 g- truskawkowy szt. 300    8   

21 Dżem niskosłodzony – op. 270 g- wiśniowy szt. 300    8   

22 
Dżem niskosłodzony– op. 900 g- czarna 
porzeczka 

szt. 100    8   

23 Dżem niskosłodzony – op. 900 g- jagodowy szt. 100    8   

24 Dżem niskosłodzony – op. 900 g- truskawkowy szt. 100    8   

25 Dżem niskosłodzony – op. 900 g- wiśniowy szt. 100    8   

26 Fasola czerwona konserwowa – op. 400 g szt. 300    8   

27 Galaretka owocowa 500g kg 120    8   

28 Groszek konserwowy – op. 400 g szt. 520    8   

29 
Groszek ptysiowy -1kg (produkt typu Knorr lub 
równoważny) 

kg 20    23   

30 

Herbata czarna ekspresowa – op. 200 g (100 x 
2g)  
(produkt typu Lipton lub równoważny) 

szt. 80    23   

31 
Herbata czarna granulowana – op. 90 g  
(produkt typu Saga lub równoważny) 

szt. 1900    23   



32 
Herbata owocowa i ziołowa ekspresowa (różne 
smaki) op.40g (20x2g) 

szt 1700    23   

33 
Kakao naturalne ekstra ciemne - op.100-200g 
(zawartość tłuszczu kakaowego 10-12%) 

kg 60    23   

34 Kasza gryczana - op.1kg kg 40    5   

35 Kasza jęczmienna – op. 1 kg kg 550    5   

36 Kasza pęczak - op.1kg kg 40    5   

37 Kaszka manna – op. 1 kg kg 450    5   

38 Kawa Inka – op. 150 g szt. 2500    8   

39 

Kawa naturalna, mielona - op. 250 g  
(produkt typu Tchibo żółte, Prima lub 
równoważny) 

kg 80    23   

40 

Kawa naturalna, mielona - op. 250 g  
(produkt typu Tchibo granatowe lub 
równoważny) 

szt. 24    23   

41 
Kawa rozpuszczalna – op. 200 g (produkt typu 
Jacobs CRONAT Gold lub równoważny) 

szt. 65    23   

42 

Ketchup, zawartość koncentratu pomidorowego 
37%, bez glutaminianu sodu i sztucznych 
barwników – op. 5,5 kg 

szt. 125    8   

43 Kisiel owocowy, różne smaki – op. 1250 g szt.  110    8   

44 

Koncentrat pomidorowy, 30% pomidorów w 
suchej masie, energia 81kcal/100g produktu - 
op. 800g 

szt. 690    8   

45 Kukurydza konserwowa – op. 400 g szt. 950    8   

46 Kwasek cytrynowy – op. 50 g szt. 380    23   



47 Liść laurowy – op. 100 g szt. 35    5   

48 Majeranek – op. 250 g szt. 100    8   

49 

Majonez sałatkowy, bez glutaminianu sodu i 
bez sztucznych barwników, olej roślinny 30%, 
żółtko jaja kurzego 1,1%, białko 1 g, 
węglowodany 9 g, tłuszcz 31 g, energia 320 
kcal/100 g – op. 5 l 

szt. 150    8   

50 

Makaron,świderki (mąka pszenna semolina 
100% z pszenicy durum, wartość odżywcza w 
100g produktu: energia 350kcal, białko 12g, 
węglowodany 73g, tłuszcz 1,5 g) - op. 3kg 
(produkt typu Knorr lub równoważny) 

kg 550    5   

51 

Makaron,rurki (mąka pszenna semolina 100% z 
pszenicy durum, wartość odżywcza w 100g 
produktu: energia 350kcal, białko 12g, 
węglowodany 73g, tłuszcz 1,5 g) - op. 3kg 
(produkt typu Knorr lub równoważny) 

kg 400    5   

52 

Makaron,nitki (mąka pszenna semolina 100% z 
pszenicy durum, wartość odżywcza w 100g 
produktu: energia 350kcal, białko 12g, 
węglowodany 73g, tłuszcz 1,5 g) - op. 3kg 
(produkt typu Knorr lub równoważny) 

kg 400    5   

53 

Makaron, muszelka(mąka pszenna semolina 
100% z pszenicy durum, wartość odżywcza w 
100g produktu: energia 350kcal, białko 12g, 
węglowodany 73g, tłuszcz 1,5 g) - op. 3kg 
(produkt typu Knorr lub równoważny) 

kg 350    5   

54 

Makaron, gwiazdki(mąka pszenna semolina 
100% z pszenicy durum, wartość odżywcza w 
100g produktu: energia 350kcal, białko 12g, 
węglowodany 73g, tłuszcz 1,5 g) - op. 3kg 
(produkt typu Knorr lub równoważny) 

kg 350    5   



55 

Makaron,  wstążki-gniazda(mąka pszenna 
semolina 100% z pszenicy durum, wartość 
odżywcza w 100g produktu: energia 350kcal, 
białko 12g, węglowodany 73g, tłuszcz 1,5 g) - 
op. 3kg 
(produkt typu Knorr lub równoważny) 

kg 350    5   

56 

Makaron,  kolanka (mąka pszenna semolina 
100% z pszenicy durum, wartość odżywcza w 
100g produktu: energia 350kcal, białko 12g, 
węglowodany 73g, tłuszcz 1,5 g) - op. 3kg 
(produkt typu Knorr lub równoważny) 

kg 400    5   

57 Makaron w kształcie ryżu - 200g kg 180    5   

58 

Margaryna , zawartość tłuszczu 39% - op. 450 
g  
(produkt typu Delma Extra maślany smak lub 
równoważny) 

szt. 4500    5   

59 Margaryna zwykła – op. 250 g kg 1300    5   

60 Mąka poznańska, pszenna, typ 500 – op. 1 kg kg 3500    5   

61 Mąka ziemniaczana – op. 1 kg kg 160    8   

62 Miód naturalny wielokwiatowy – op. 0,23 l szt. 500    5   

63 
Musztarda delikatesowa, energia: 100 kcal/100 
g produktu – op. 3 kg 

szt. 150    23   

64 

Napój witaminizowany w proszku, wydajność 
nie mniej niż 100g/1l, wartość kaloryczna nie 
mniej niż 398 kcal/100 g) – op. 1 kg 

kg 350    8   

65 Ocet 10% - op. 0,5 l szt. 350    23   

66 Ogórki konserwowe - 900g szt 500    8   

67 Olej rzepakowy – op. 1 l szt. 460    5   



68 Olej rzepakowy – op. 5 l szt 55    5   

69 
Oregano 150g (produkt typu Kamis lub 
równoważny) 

kg 1    23   

70 Papryka konserwowa – op. 0,9 l szt. 300    8   

71 Papryka mielona - op. 500g szt. 20    23   

72 Pieprz czarny mielony – op. 0,5 kg szt. 65    23   

73 Piernik w polewie czekoladowej - 1 kg kg 50    23   

74 Piernik w polewie lukrowej - 1 kg kg 50    23   

75 Płatki kukurydziane czekoladowe kg 20    5   

76 Płatki kukurydziane zwykłe kg 150    5   

77 Płatki owsiane – op. 0,5 kg kg 200    5   

78 Powidła owocowe – op. 310 g szt. 250    8   

79 Proszek do pieczenia 30 g szt. 150    23   

80 Przecier jabłkowy 780g szt. 400    8   

81 

Przyprawa do drobiu, wartość odżywcza 100g 
produktu suchego 205 kcal, skład: 13,6 g, 
tłuszcz 4,9 g węglowodany 26,5 g – op. 0,6 kg  
(produkt typu Knorr lub równoważny) 

szt. 80    8   

82 Przyprawa do flaków – op. 800g szt. 20    8   

83 
Przyprawa do mięs 0,6 kg (produkt typu Knorr 
lub równoważny) 

szt. 80    8   



84 

Przyprawa do ryb, wartość odżywcza 100 g 
produktu suchego 147 kcal, skład: białko 11,4 
g, tłuszcz 2,5 g, węglowodany 19,8 g – op. 0,6 
kg  (produkt typu Knorr lub równoważny) 

szt. 80    8   

85 

Przyprawa do zup w płynie, bez konserwantów, 
z lubczykiem – op. 1,04 kg (produkt typu Knorr 
lub równoważny) 

szt. 620    8   

86 
Przyprawa warzywna do potraw -
op.200g(produkt typu Vegeta lub równoważny) 

szt. 650    8   

87 Ptasie mleczko 320g szt. 400    23   

88 

Rosół z kury, bez glutaminianu sodu, bez 
konserwantów, bez sztucznych barwników, 
wydajność 20 g/ 1 l wody, tłuszcz kurzy 1,2%, 
mięso kurze 0,5%, energia 260 kcal/100 g 
produktu – op. 12,5 kg (produkt typu Knorr lub 
równoważny) 

szt. 32    8   

89 

Ryż długoziarnisty (wyprodukowany w 
technologii zapewniającej sypkość po 
ugotowaniu), wartość odżywcza w 100g 
produktu: białko 67g, tłuszcz 1,5 g, 
węglowodany 78g, energia 350 kcal - op. 5kg  
(produkt typu Knorr lub równoważny) 

kg 960    5   

90 
Sos  cytrynowo-maślany 0,8 kg (produkt typu 
Knorr lub równoważny) 

szt. 30    8   

91 

Sos bolognese, bez konserwantów, bez 
glutaminianu sodu, bez sztucznych barwników, 
wydajność 250g/1l wody, energia 400 kcal/100 
g, białko 8 g, węglowodany 53 g, tłuszcz 16 g – 
op. 1,1 kg  
(produkt typu Knorr lub równoważny) 

szt. 28    8   

92 
Sos myśliwski 1,1, kg (produkt typu Knorr lub 
równoważny) 

szt. 5    8   

93 

Sos pieczeniowy, bez konserwantów, bez 
glutaminianu sodu, bez sztucznych barwników, 
wydajność 95 g/1 l wody, energia 322 kcal/100 
g produktu – op. 1,4 kg  

szt. 52    8   



(produkt typu knorr lub równoważny) 

94 

Sos sałatkowy grecki, bez glutaminianu sodu, 
bez sztucznych barwników i bez 
konserwantów, wydajność 120 g/1 l – op. 700 g  
(produkt typu Knorr lub równoważny) 

szt. 45    8   

95 
Sos z zielonym pieprzem 0,85 kg (produkt typu 
Knorr lub równoważny) 

szt. 10    8   

96 Sól jodowana – op. 1 kg kg 1700    23   

97 Syrop owocowy, różne smaki – op. 0,7 l szt. 200    8   

98 

Tłuszcz do pieczenia w piecach konwekcyjno-
parowych – op. 3,7 l  
(produkt typu Rama Combi Profi lub 
równoważny) 

szt. 53    5   

99 
Tłuszcz Rama Culinesse Profi 0,9 kg (tłuszcz 
do smażenia) 

szt. 20    5   

100 Wafle ryżowe – op. 100 g szt. 1500    5   

101 Wafle suche nadziewane - luz kg 100    23   

102 
Wafle w czekoladzie (produkt typu Grześki lub 
równoważny) 

szt. 5000    23   

103 Wafle zbożowo-ryżowe - op. 60 g szt. 90    5   

104 Ziele angielskie – op. 350 g szt. 50    23   

105 
Zioła prowansalskie (produkt typu Kamis lub 
równoważny) 

kg 1    8   

106 
Zupa cebulowa -1 kg (produkt typu Knorr lub 
równoważny) 

szt. 10    8   



107 
Zupa krem ze szparagów – op. 3 kg (produkt 
typu Knorr lub równoważny) 

szt. 50    8   

108 
Żelatyna, wieprzowa, wydajność 25g/1 l – op. 
0,8 kg 

szt. 65    8   

109 
 Razem netto 

(suma z kol. 6): 
 

Razem brutto 
(suma z kol. 9): 

  

 

 

 

 

 
.................................................................... 
miejscowość i data 

 ............................................................................... 
podpis z pieczątką osoby lub osób upoważnionych do 

składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy 

 

 

 

 


