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Lp. Nazwa produktu Opis produktu 
Ilość 

opakowań 
/sztuk 

Minimalna 
waga 

całości 

Cena 
jednostkowa 

netto 

Cena netto 
4x6 

Stawka 
VAT 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Słonecznik łuskany 

Słonecznik łuskany, całe ziarno sypki w opakowaniu jednostkowym 
1000 g, bez konserwantów oraz dodatków chemicznych, produkt w 
foliowym opakowaniu chroniącym wyrób przed dostępem powietrza i 
wilgocią 

24 opakowania 24 kg  

  

2. Sos sojowy 
Naturalny sos sojowy bez konserwantów, sztucznych dodatków 
i barwników w opakowaniu jednostkowym 150 ml, w szklanych 
butelkach 

24 opakowania 3,6 l  
  

3. Olej słonecznikowy Spożywczy olej słonecznikowy do stosowania na ciepło i zimno. W 
opakowaniu jednostkowym o pojemności 1000 ml 24 opakowania 24 l    

4. Szczypiorek pęczek Świeży szczypiorek w pęczkach o gramaturze min. 100 g, bez oznak 
pleśni, bez plam, w kolorze naturalnym 60 opakowań 6 kg    

5. Suszone pomidory 
w oleju  

Suszone pomidory w oleju bez dodatków, w opakowaniu szklanym - 
słoiku z zakrętką, w opakowaniu jednostkowym o wadze produktu 
netto 280 g 

24 opakowania 6,72 kg  
  

6. Kapusta pekińska  Świeża kapusta pekińska w główkach, waga min. 800g 48 sztuk 38,4 kg    

7. Pomidory 
„Malinówki” 

Świeże pomidory odmiana malinówka, bez uszkodzeń, twarde, 
jędrne, bez oznak pleśni, bez plam, w kolorze naturalnym nie dotyczy 60 kg    

8. Fasola biała „piękny 
jaś” 

Biała fasola w ziarnach, odmiana duża – „piękny jaś” w opakowaniu 
400 gramów, produkt w foliowym opakowaniu chroniącym wyrób 
przed dostępem powietrza i wilgocią. 

24 opakowania 9,6 kg  
  

9. Cebula  Cebula świeża, odmiana złota, krajowa w opakowaniu 1 kg, bez 
uszkodzeń, twarde, jędrne, bez oznak pleśni, w kolorze naturalnym 27 opakowań 27 kg    
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10. Suszone Śliwki 
Kalifornijskie  

Śliwki suszone nie zawierające dwutlenku siarki, oraz innych 
substancji konserwujących, w opakowaniu jednostkowym minimum 
150 g – maksimum 300 g, produkt w foliowym opakowaniu 
chroniącym wyrób przed dostępem powietrza i wilgocią. 

24 opakowania 3,6 kg  

  

11. Buraki czerwone Świeże buraki czerwone, okrągła odmiana, twarde, jędrne, bez oznak 
pleśni, w kolorze naturalnym Nie dotyczy 48 kg    

12. Kasza gryczana 
prażona 

Kasza gryczana palona ziarno – opakowanie 400g. 24 opakowania 9,6 kg    

13. Brokuły Świeży brokuł o gramaturze 500g, bez oznak pleśni, bez plam, w 
kolorze naturalnym 48 sztuk 24 kg    

14. Kasza jaglana 
Kasza jaglana ziarno, w opakowaniu jednostkowym 400g , produkt w 
foliowym opakowaniu chroniącym wyrób przed dostępem powietrza i 
wilgocią. 

24 opakowania 9,6 kg    

15. Suszone morele 
Suszone morele bez pestek opakowanie 150g, bez substancji 
chemicznych i konserwujących, nie siarkowane. 36 opakowań 5,4 kg    

16. Rodzynki sułtańskie 
Rodzynki, w opakowaniu jednostkowym 150 g, bez substancji 
chemicznych i konserwujących, nie siarkowane, produkt w foliowym 
opakowaniu chroniącym wyrób przed dostępem powietrza i wilgocią. 

36 opakowań 5,4 kg  
  

17. Ksylitol  
Ksylitol w proszku, w opakowaniu jednostkowym 250 g, opakowanie 
foliowe chroniące przed dostępem powietrza i wilgocią 24 opakowania 6 kg    

18. Pieczarki  
Pieczarki, całe, świeże, bez oznak pleśni, w kolorze naturalnym, 
opakowanie o gramaturze 500 g 24 opakowania 12 kg    

19. Cukier trzcinowy  
Brązowy cukier trzcinowy nie rafinowany, w opakowaniu 
jednostkowym 500 g, opakowanie chroniące produkt przed dostępem 
powietrza i wilgocią 

24 opakowania 12 kg    
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20. Płatki owsiane  
Płatki owsiane całe, w opakowaniu jednostkowym 400g, opakowanie 
chroniące produkt przed dostępem powietrza i wilgocią 25 opakowań 10 kg    

21. 
 

Ekologiczna mąka 
pszenna z pełnego 
przemiału  

Ekologiczna mąka pszenna z pełnego przemiału typ 550 lub 750 lub 
1050, w opakowaniu jednostkowym 1 kg 
 

25 opakowań 25 kg    

22. 
 Majeranek 

Majeranek suszony, w opakowaniu jednostkowym 8 g, opakowanie 
chroniące produkt przed dostępem powietrza i wilgocią 45 opakowań 360 g    

23. Pieprz czarny 
mielony 

Pieprz czarny mielony, w opakowaniu jednostkowym 20 g, 
opakowanie chroniące produkt przed dostępem powietrza i wilgocią 36 opakowań 240 g    

24. 
 Imbir mielony Imbir mielony, w opakowaniu jednostkowym 15 g, opakowanie 

chroniące produkt przed dostępem powietrza i wilgocią 36 opakowań 540 g    

25. 
 Rozmaryn  

Rozmaryn suszony, w opakowaniu jednostkowym 15 g, opakowanie 
chroniące produkt przed dostępem powietrza i wilgocią 36 opakowań 540 g    

26. 
 Liście laurowe 

Liście laurowe, w opakowaniu jednostkowym 6 g, opakowanie 
chroniące produkt przed dostępem powietrza i wilgocią 25 opakowań 150 g    

27. Ziele angielskie 
Ziele angielskie, w opakowaniu jednostkowym 15 g, opakowanie 
chroniące produkt przed dostępem powietrza i wilgocią 25 opakowań 375 g    

28. Bulion warzywny 
BIO 

Bulion warzywny bio w kostkach, gramatura nie mniej niż 60 
gramów w kostkach  - 6 sztuk 25 opakowań 1,5 kg    

29. 
 

Wafle ryżowe 
naturalne 

Wafle ryżowe naturalne, w opakowaniu jednostkowym 100 g, 
opakowanie chroniące produkt przed dostępem powietrza i wilgocią 100 opakowań 10 kg    

30. Pieczywo chrupkie 
razowe  

Pieczywo chrupkie/lekkie razowe, bez dodatku cukru, w opakowaniu 
jednostkowym minimum 150g, opakowanie chroniące produkt przed 
dostępem powietrza i wilgocią 

100 opakowań 15 kg    

31. Krakersy 180 g 
Duże, naturalne, o kształcie prostokątnym w opakowaniu 180 g 

100 opakowań 18 kg    
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32. Mleko kokosowe w 
puszce 

Mleko kokosowe w puszce 400 ml 
25 opakowań 10 l    

33. Jogurt naturalny 

Jogurt naturalny, bez dodatku mleka w proszku i śmietany, w 
plastikowym kubeczku z wieczkiem, w opakowaniu jednostkowym 
150 g, opakowanie chroniące produkt przed dostępem powietrza i 
wilgocią 

90 sztuk 13,5 kg  
  

34. Ogórek zielony 
Świeży ogórek zielony długi szklarniowy, prosty, twardy, jędrny, bez 
oznak pleśni, w kolorze naturalnym 75 sztuk      

35. Makaron  
Makaron jajeczny w kształcie gwiazdek, w opakowaniu 
jednostkowym 250 g, w foliowym opakowaniu chroniącym produkt 
przed dostępem powietrza i wilgocią 

22 opakowania 5,55 kg    

36. Galaretka owocowa 
Galaretka o smaku owocowym, bez żelatyny pochodzenia 
zwierzęcego, w opakowaniu chroniącym produkt przed dostępem 
powietrza i wilgocią, w opakowaniu jednostkowym minimum 40 g 

60 opakowań 2,4 kg    

37. Kisiel Kisiel o smaku owocowym, w opakowaniu jednostkowym minimum 
38 g -  maksimum 58 g 60 opakowań 2,28 kg    
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