
Załącznik nr 2
do zapytania ofertowego nr ZPO.2801.09.2022

Formularz cenowy

Do zapytania ofertowego znak sprawy: ZPO.2801.09.2022 z dnia 18.11.2022 r. dotyczące
postępowania na dostawę pieczywa i wyrobów piekarskich do Zespołu Placówek Oświatowych w
Dysie i Oddziału Zamiejscowego w Nasutowie.

Dostawy mogą ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu ( podane ilości artykułów są ilościami planowanymi i w zależności od
potrzeb mogą ulec zmianie).
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Wartość brutto
[PLN]

1 Bułka parówka krojona (340 g) 5000 szt.

2 Bułka z rodzynkami ( 50 g) 200 szt.

3 Chleb krojony żytni (gramatura 1 szt.
500 g)

200 szt.

4 Cebularz z serem ( 90 g) 500 szt.

5 Cebulak z makiem ( 90 g) 500 szt.

6 Chleb krajan ze słonecznikiem ( 500

g)

200 szt.

7 Chleb mazowiecki ( 600 g) 2000 szt.

8 Chleb żytni ze słonecznikiem ( 500 g) 200 szt.

9 Chleb z dynią ( 400 g) 200 szt.

10 Chleb orkiszowy ( 400 g) 200 szt.

11 Chleb foremkowy ( 600 g) 200 szt.

12 Chleb razowy mieszany ( 450 g) 200 szt.

13 Chałki zdobne ( 180 g) 600 szt.

14 Drożdżówka z serem ( 110 g) 600 szt.

15 Drożdżówka z jabłkiem ( 110 g) 600 szt.

16 Keks 20 kg.

17 Piernik 30 kg

18 Rogal maślany ( 180g) 300 szt.



Razem wartość brutto:

Wszystkie produkty służą żywieniu dzieci i muszą być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z

dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom

i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze

stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach § 2.1 pkt. 2 ppkt. 3

rozporządzenia.

* zastosowane w opisie przedmiotu zamówienia znaki towarowe i/lub pochodzenie artykułów

spożywczych służą do określenia parametrów technicznych, standardów, właściwości, jakości,

przydatności towaru jakimi powinny charakteryzować się wchodzące w skład przedmiotu zamówienia

artykuły spożywcze. Wykonawca składając ofertę może oferować artykuły spożywcze równoważne

do wskazanych za pomocą znaków towarowych i/lub pochodzenia. Artykuły równoważne muszą
cechować się nie gorszymi właściwościami i parametrami niż artykuły spożywcze opisane przez

Zamawiającego. Udowodnienie równoważności oferowanych artykułów spoczywa na Wykonawcy.

data i podpis osoby upoważnionej


