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Opis przedmiotu zamówienia do postępowania na dostawę artykułów spożywczych jako poczęstunek w projekcie „Czas na sukces” 

Lp. Nazwa produktu Opis produktu Ilość 
opakowań/sztuk 

Minimalna 
waga 

całości 

Cena 
netto 
jedn. 

Wartość 
netto 

Wartość 
VAT 

Wartość 
brutto 

1. Herbata czarna 
ekspresowa 

Herbata czarna, produkt w papierowych torebkach umożliwiających 
zaparzenie, w opakowaniu zbiorczym po 100 torebek, nie mniej niż 
180g, mieszanka wysokiej jakość czarnych herbat o klasycznym 
smaku, bez dodatków, produkt w kartonowym opakowaniu, 
oryginalnie zabezpieczonym folią chroniącą wyrób przed dostępem 
powietrza i wilgocią z paskiem 

100 opakowań 18 kg 

    

2. Herbata owocowa 
ekspresowa 

Herbata owocowa z dodatkiem suszonych owoców (nie mniej niż 
36%), produkt w papierowych torebkach umożliwiających 
zaparzanie, w opakowaniu zbiorczym po 20 torebek, nie mniej niż 
40 g, produkt w kartonowym opakowaniu, oryginalnie 
zabezpieczonym folią chroniącą wyrób przed dostępem powietrza i 
wilgocią z paskiem 

180 opakowań 7,2 kg 

    

3 Herbata zielona 
ekspresowa z cytryną 

Herbata zielona, produkt w papierowych torebkach 
umożliwiających zaparzenie, w opakowaniu zbiorczym po 20 
torebek, nie mniej niż 30 g, produkt w kartonowym opakowaniu, 
oryginalnie zabezpieczonym folią chroniącą wyrób przed dostępem 
powietrza i wilgocią z paskiem 

230 opakowań 6,9 kg 

    

4. Kawa rozpuszczalna 

Kawa rozpuszczalna 100g, 100 % naturalnej kawy rozpuszczalnej 
w postaci lekkiego, sypkiego proszku, o delikatnym a zarazem 
bogatym smaku i aromacie, opakowanie: słoik szklany z plastikową 
nakrętką z folią zabezpieczająca pod nakrętką  

450 opakowań 45 kg 

    

 

FORMULARZ CENOWY 



Oznaczenie sprawy: ZP.321.7.2018 
Załącznik nr 4 

 
 

Projekt „Czas na sukces” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na 
lata 2014-2020 

5. Kawa mielona 

Kawa mielona 500g lub 250g z wyselekcjonowanych ziaren, 100% 
ARABIKA,  oryginalne opakowanie próżniowe 

150 opakowań 
po 500g lub 300 
opakowań po 
250g 

75 kg 

    

6. Kawa rozpuszczalna 
zbożowa 

Kawa rozpuszczalna 200g, zbożowa z jęczmienia, słodu 
jęczmiennego, cykorii i żyta, nie zawiera kofeiny, opakowanie 
puszka  

50 opakowań 10 kg 
    

7. Cukier 1 kg Cukier biały drobnoziarnisty, opakowanie 1 kg 200 opakowań 200 kg     

8. Mleko zagęszczone 
7,5%, 500g 

Mleko zagęszczone, niesłodzone, sterylizowane o zawartości 
tłuszczu 7,5%, opakowanie 500g, kartonik z wieczkiem do łatwego 
otwierania i zamykania 

1000 opakowań 
500 kg 

 
    

9. Śmietanka do kawy w 
proszku 200g 

Zabielacz do kawy w proszku, w opakowaniu 200g, opakowanie 
foliowe chroniące produkt przed wilgocią  50 opakowań 10 kg     

10. Sok pomarańczowy 
Sok pomarańczowy 100% 300 ml, pasteryzowany, bez dodatku 
cukru, produkt w szklanej butelce z zakrętką umożliwiającą 
otwarcie i ponowne zamknięcie 

2000 opakowań 600 l 
    

11. Sok jabłkowy 
Sok jabłkowy 100% 300 ml, pasteryzowany, bez dodatku cukru, 
produkt w szklanej butelce z zakrętką umożliwiającą otwarcie 
i ponowne zamknięcie 

2100 opakowań 630 l 
    

12. Sok pomidorowy Sok pomidorowy 100% 300 ml, pasteryzowany, produkt w szklanej 
butelce z zakrętką umożliwiająca otwarcie i ponowne zamknięcie 400 opakowań 120 l     

13. Woda mineralna 
gazowana 

Woda mineralna naturalna, wysoko nasycona dwutlenkiem węgla, 
niskozmineralizowana, butelka plastikowa 0,5 l 3500 butelek 1750 l     

14. Woda mineralna 
niegazowana 

Woda mineralna naturalna, nienasycona dwutlenkiem węgla, 
niskozmineralizowana, butelka plastikowa 0,5 l 3700 butelek 1850 l     
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15. 
Biszkopty z galaretką w 

polewie z czekolady 
147g 

Biszkopty z galaretką oblane czekoladą, galaretka min. 50%, 
opakowanie chroniące produkt przed wilgocią, Opakowanie 
jednostkowe 147g ±10% 

730 opakowań 107,31 kg     

16. 
Wafle przekładane 
kremem w różnych 

smakach 

Wafle przekładane kremem o smaku kokosowym, śmietankowym, 
kakaowym, w opakowaniach jednostkowych 160g ±15%, 
opakowanie chroniące produkt przed wilgocią 

600 opakowań 96 kg 
    

17. Paluszki solone w 
opakowaniu max 100g 

Paluszki solone, opakowanie jednostkowe max 70g, ±10%, 
opakowanie chroniące produkt przed wilgocią  700 opakowań 49 kg     

18. Ciastka zbożowe 
Pożywne zbożowe ciastka, kakaowe lub z mlekiem lub z czekoladą, 
opakowanie 300 g, pudełko kartonowe 500 opakowań 150 kg     

19. Ciastka z cukrem 
Ciastka kruche posypane cukrem, okrągłe, deserowe, w 
opakowaniu jednostkowym min.168g, opakowanie chroniące 
produkt przed wilgocią  

600 opakowań 100,8 kg     

20. Jabłka suszone 

Jabłka suszone ze świeżych jabłek, bez smażenia i pieczenia, bez 
dodatku cukrów, bez substancji konserwujących, w opakowaniu 
jednostkowym min. 18 g max. 30g, opakowanie chroniące produkt 
przed wilgocią 

200 opakowań 3,6 kg 
    

21. Morele suszone 
Morele suszone bez pestek, opakowanie jednostkowe 200g, 
opakowanie chroniące produkt przed wilgocią 200 opakowań 40 kg     

22. Banany świeże 
Banany świeże, jędrne, bez oznak pleśni, bez plam, w kolorze 
naturalnym dla nieprzejrzałych owoców (zielone) Nie dotyczy 84 kg     

23. Jabłka świeże 
Jabłka świeże, produkt polski, twarde, jędrne, bez oznak pleśni, bez 
plam, w kolorze naturalnym Nie dotyczy 70 kg     

 

 


