
F1026-Adm 

 

 
 

GINEKOLOGICZNO – POŁOŻNICZY SZPITAL KLINICZNY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. K. MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU 
ul. Polna 33, 60 – 535 Poznań Wydanie 1 Strona 1 z 14 

Formularz asortymentowo - cenowy 

 

  

Oznaczenie sprawy: PN –  69/16 
                                                                                                                 

         Załącznik nr 1 do     SIWZ  

            

   ……………………………………….         

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)         

            

            
 Formularz asortymentowo - cenowy 

            

Część nr 1 - Pieczywo          

            
L.p. Opis przedmiotu zamóweinia Jedn. 

miary 

Prognozowana 

ilość zapotrzeb. 

jednorazowego 

Ilość 

zapotrzeb. 

rocznego 

Nazwa 

handlowa / 

Producent 

Cena jedn. 

netto 

Stawka VAT          

[%] 

Cena jedn. 

brutto          

(7x8) 

Wartość pozycji 

netto                    

(5x7) 

Kwota VAT               

[zł] 

Wartość 

pozycji brutto                       

(10+11) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Chleb baltonowski 0,65kg - krojony szt./kg 40/26 11500 / 7475              

2. Bułki pszenne (0,05kg) szt./kg 300/15 
100000 / 

5000 

 
            

3. Kawiorek – 0,35kg - krojony szt./kg 25/8,75 11000 / 3850  
            

4. Bułka tarta kg 20 300  
            

5. Bułki mleczne (maślane) – 0,05kg szt./kg 300/15 2000 / 100  
            

6. Rogale mleczne (maślane) – 0,100kg szt./kg 300/30 4000 / 390  
            

7. Chleb razowy 0,05kg - krojony szt./kg 30/15 11300 / 5650  
            

8. Pyzy drożdżowe kg 30 700  
            

9. Bułka z dynią 0,05kg szt./kg 300/15 15000 / 750  
            

10. Grahamka 0,05kg szt./kg 300/15 15000 / 750  
            

11. Bułka wieloziarnista 0,05kg szt./kg 300/15 15000 / 750  
            

12. Chleb wieloziarnisty 0,5kg - krojony szt./kg 30/15 1000 / 500 
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13. Chleb graham 0,5kg - krojony szt./kg 30/15 1000 / 500  
            

14. 

Chleb bezglutenowy bochenkowy 

krojony, pakowany w atmosferze 

ochronnej 0,25kg 

szt./kg 5/1,25 200 / 50 

 

            

 Razem:       

            

Wymagania dla przedmiotu zamówienia:                

 1. Jakość dostarczanego pieczywa nie może budzić zastrzeżeń. Pieczywo musi być świeże, dobrze wypieczone, bez dodatków środków spulchniających.. 

 2. Wykonawca zobowiązany jest do realizowania dostaw na podstawie pisemnego zamówienia złożonego faksem / droga elektroniczną lub telefonicznego potwierdzonego pisemnie. 
3. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania artykułów żywnościowych do Kuchni szpitalnej w terminie 1 dnia od momentu złożenia zamówienia na zasadach określonych w pkt 2. 
4. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania pieczywa do Kuchni Szpitalnej od poniedziałku do soboty do godziny 06:30. 
5. W każdą sobotę wykonawca zobowiązany jest do dostarczania pieczywa w ilości podwójnej w stosunku do zapotrzebowania jednorazowego.. 
6. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania pieczywa na swój koszt, a transport winien odpowiadać wymaganiom sanitarnym dotyczącym środków transportu (zgodnie z ustawą z dnia 25 

sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia – Dz. U. z 2010 roku, nr 136, poz. 914), Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2002 roku w sprawie wymagań 
sanitarnych dotyczących transportu żywności (Dz. U. z 2003 roku, nr 21, poz. 179) oraz Rozporządzeniu WE Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 roku w 
sprawie higieny środków spożywczych 

 7. Oferowane artykuły żywnościowe muszą spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 r., nr 136, poz. 914), a 
ich produkcja musi być zgodna z zasadami GMP (Dobra praktyka produkcyjna), GHP (Dobra praktyka higieniczna) i systemem HACCP (System zarządzania bezpieczeństwem zdrowotnym 
żywności). 

 8. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania pieczywa identycznego z zaproponowanym w ofercie. 

 9. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania pieczywa w opakowaniach odpowiadających wytycznym Rozporządzenia WE Nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 
października 2004 roku w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz w opakowaniach oznakowanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 roku w sprawie znakowania środków spożywczych. 

 10. Oferowane artykuły żywnościowe muszą spełniać wytyczne Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1129/2011  z dnia 11 listopada 2011 roku – zmieniającego Załącznik II do Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1333/2008 poprzez ustanowienie unijnego wykazu dodatków do żywności. 

11. Oferowane artykuły żywnościowe muszą spełniać wytyczne Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 roku w sprawie przekazywania konsumentom 
informacji na temat żywności. 

 

 

            

            

……………….. dnia……………… 2017r.   ……………………….………………..…………………………………………… 

      (nazwisko i imię osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) 
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Oznaczenie sprawy: PN – 69/16 

 

 

………………………………………… 

(pieczęć adresowa firmy 

wykonawcy) 

 

Załącznik nr 1 

 

            

Formularz asortymentowo – cenowy 

 

Część nr 2 – Jaja kurze 

 
L.p. Opis przedmiotu zamóweinia Jedn. 

miary 

Prognozow

ana ilość 

zapotrzeb. 

jednorazow

ego 

Ilość 

zapotrzeb. 

rocznego 

Nazwa 

handlowa / 

Producent 

Cena jedn. netto Stawka VAT          

[%] 

Cena 

jednostkowa 

brutto (7x8) 

Wartość 

pozycji netto                    

(5x7) 

Kwota VAT          

[zł] 

Wartość 

pozycji 

brutto                       

(10+11) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Jaja kurze szt 720 47000             

 
Wymagania dla przedmiotu zamówienia: 

1. Jakość dostarczanych jaj nie może budzić zastrzeżeń. Jaja muszą być świeże, czyste, w rozmiarach M (53 g do 63 g), jakości I, wolne od zakażeń Salmonellą i bez żadnych uszkodzeń 
zewnętrznych. 

2. Jaj muszą być naświetlone promieniami UV. 
3. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania jaj w skrzyniach zawierających 360 sztuk. 
4. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania jaj identycznych z zaproponowanymi w ofercie. 
5. Wykonawca zobowiązany jest do realizowania dostaw na podstawie pisemnego zamówienia złożonego faksem / drogą elektroniczną lub telefonicznego potwierdzonego pisemnie. 
6. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania jaj do Kuchni szpitalnej w terminie 2 dni od momentu złożenia zamówienia na zasadach określonych w pkt. 4 
7. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji dostaw 1 raz w tygodniu. 
8. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania jaj na swój koszt, a transport winien odpowiadać wymaganiom sanitarnym dotyczącym środków transportu żywności (zgodnie z ustawą 

z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia – Dz. U. z 2010 roku, nr 136, poz. 914), Rozporządzeniu ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2002 roku w sprawie 
wymagań sanitarnych dotyczących transportu żywności (Dz. U. z 2003 roku, nr 21, poz. 179) oraz Rozporządzeniu WE Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 
kwietnia 2004 roku w sprawie higieny środków spożywczych. 

9. Oferowane artykuły żywnościowe muszą spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 roku, nr 136, poz. 
914), a ich produkcja musi być zgodna z zasadami GMP (Dobrej praktyki produkcyjnej), GHP (Dobrej praktyki higienicznej) i systemu HACCP (System zarządzania bezpieczeństwem 
zdrowotnym żywności). 



F1026-Adm 

 

 
 

GINEKOLOGICZNO – POŁOŻNICZY SZPITAL KLINICZNY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. K. MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU 
ul. Polna 33, 60 – 535 Poznań Wydanie 1 Strona 4 z 14 

Formularz asortymentowo - cenowy 

 

  

10. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania jaj w opakowaniach nieuszkodzonych, odpowiadających wytycznym Rozporządzenia WE Nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 27 października 2004 roku w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz w opakowaniach oznakowanych zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 roku w sprawie znakowania środków spożywczych. 

11. Oferowane artykuły żywnościowe muszą spełniać wytyczne Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1129/2011  z dnia 11 listopada 2011 roku – zmieniającego Załącznik II do 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1333/2008 poprzez ustanowienie unijnego wykazu dodatków do żywności. 

12. Oferowane artykuły żywnościowe muszą spełniać wytyczne Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 roku w sprawie przekazywania konsumentom 
informacji na temat żywności. 

 

 

 

…………………………………, dnia………………………..2017 roku 

   

……………………………………………………………………………. 

       (nazwisko i imię osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) 
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Oznaczenie sprawy: PN – 69/16 

 

           Załącznik nr 1  

 

………………………………………………… 

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy) 

 

Formularz asortymentowo - cenowy 

 
Część nr 3 – Artykuły sypkie 
 
L.p. Opis przedmiotu zamóweinia Jedn. 

miary 
Prognozowa

na ilość 
zapotrzeb. 

jednorazowe
go 

Ilo ść 
zapotrzeb. 
rocznego 

Nazwa handlowa / 
Producent 

Cena jedn. 
netto 

Stawka 
VAT          
[%] 

Cena jedn. 
brutto          
(5x7) 

Wartość pozycji 
netto                    
(7x8) 

Kwota VAT               
[zł] 

Wartość pozycji brutto                       
(10+11) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. 
Herbata indyjska – 
granulowana, p – 100g 

kg 4 105 
 

       

2. Herbata ekspresowa – 2g sasz. 2000 50000         

3. Kasza  pęczak  kg 40 700  
        

4. Kakao naturalne - 100g  kg 4 50  
         

5. Kasza jęczmienna kg 40 400  
          

6. Kasza pszenna – manna - luz kg 20 600  
         

7. Kawa zbożowa  - luz kg 25 600  
            

8. Kisiel owocowy - luz kg 4 155  
          

9. Mąka pszenna typ 500 - luz kg 100 2600  
         

10. Mąka ziemniaczana kg 4 170  
        

11. 
Płatki owsiane – górskie – op. 
a’  0,50 – 1 kg 

kg 5 625 
 

          

12. Ryż – luz  kg 75 1100  
        

13. Ryż paraboliczny - luz kg 80 1650  
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14. Sól jodowana kg 80 1250  
      

15. 
Sucharki z cukrem - 
delikatesowe 

kg 23 40 
 

      

16. 
Sucharki bezcukrowe - 
delikatesowe 

kg 23 670 
 

      

17. Cukier biały kg 300 3400  
      

18. Groch łuskany kg 10 150  
      

19. Fasola sucha kg 10 200  
      

20. 
Wafle ryżowe naturalne 
(bezglutenowe) 

kg 3 180 
 

      

21. 
Makaron 2 - jajeczny (nitki, 
świderki, kolanka, muszelki, 
kokardki, wstążki) 

kg 30 1100 
 

      

22. 
Makaron 2 – jajeczny 
(spaghetti) 

kg 20 300 
 

      

23. Makaron penne 2 - jajeczny kg 20 600  
      

24. 
Makaron  penne 2 – jajeczny 
pełnoziarnisty 

kg 20 200 
 

      

25. Kasza jaglana kg 20 200  
      

26. Kasza gryczana kg 10 100  
      

27. Kuskus kg 15 250  
      

28. Soczewica czerwona kg 15 250  
      

29. Ryż brązowy kg 5 60  
      

30. 
Mąka bezglutenowa 
kukurydziana 

kg 1 40 
 

      

31. Rodzynki kg 1 22  
      

32. Pestki dyni łuskane kg 1 20  
      

33. Nasiona słonecznika łuskane kg 1 20  
      

34. Siemię lniane kg 1 50  
      

 Razem:      

 
Wymagania dla przedmiotu zamówienia: 
 

  
 

            

 1. Oferowane artykuły żywnościowe, produkty zbożowe, artykuły sypkie nie mogą być  zbrylowane i zawilgocone. Nie mogą zawierać szkodników i posiadać obcego zapachu. 

Oferowane artykuły winny być opisane, posiadać widoczny na opakowaniu ważny termin przydatności do spożycia.  

2. Oferowane artykuły żywnościowe muszą spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 r., nr 136, poz. 
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914), a ich produkcja musi być zgodna z zasadami GMP (Dobra praktyka produkcyjna), GHP (Dobra praktyka higieniczna) i systemem HACCP (System zarządzania 

bezpieczeństwem zdrowotnym żywności). 

3. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania artykułów żywnościowych w opakowaniach nieuszkodzonych, odpowiadających wytycznym Rozporządzenia WE Nr 1935/2004 

Parlamentu Europejskiego i Rady  z dnia 27 października 2004 roku w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz w opakowaniach 

oznakowanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 roku w sprawie znakowania środków spożywczych. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania artykułów żywnościowych sypkich identycznych z zaproponowanymi w ofercie. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do realizowania dostaw na podstawie pisemnego zamówienia złożonego faksem / drogą elektroniczną lub telefonicznego potwierdzonego pisemnie. 

6.Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia artykułów żywnościowych sypkich do Kuchni Szpitalnej w terminie 2 dni od momentu złożenia zamówienia na zasadach określonych 

w pkt 5. 

7. W szczególnych przypadkach Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania dostaw w trybie awaryjnym, tzn. w terminie skróconym do 1 dnia od momentu pisemnego 

zamówienia złożonego faksem / drogą elektroniczną lub telefonicznego potwierdzonego pisemnie. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji dostaw 1 raz w tygodniu. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia artykułów żywnościowych na swój koszt, a transport winien odpowiadać wymaganiom sanitarnym dotyczącym  środków transportu 

żywności (zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia dz. U. z 2010 roku, nr 136, poz. 914), Rozporządzeniu Ministra  Zdrowia z dnia 19 

grudnia 2002 roku w sprawie wymagań sanitarnych dotyczących transportu żywności (Dz. U. z 2003 roku, nr 21, poz. 179) oraz Rozporządzeniu WE Nr 852/2004 Parlamentu 

Europejskiego i Rady  z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie higieny środków transportu. 

10.  Oferowane artykuły żywnościowe muszą spełniać wytyczne Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1129/2011  z dnia 11 listopada 2011 roku – zmieniającego Załącznik II do 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1333/2008 poprzez ustanowienie unijnego wykazu dodatków do żywności. 

11. Oferowane artykuły żywnościowe muszą spełniać wytyczne Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 roku w sprawie przekazywania 
konsumentom informacji na temat żywności. 

 

 

 
 

  
 
 

 
…………………………………, dnia………………………..2017 roku 

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

                                                                                                                                                         (nazwisko i imię osoby uprawnionej do reprezentowania    Wykonawcy) 
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Oznaczenie sprawy: PN – 69/16 

Załącznik nr 1  

 

 

………………………………………………… 

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy) 

 

Formularz asortymentowo – cenowy 

 
Część nr 4 - Przyprawy 
L.p. Opis przedmiotu zamówienia Jedn. miary Prognozowa

na ilość 
zapotrzeb. 

jednorazowe
go 

Ilo ść 
zapotrzeb. 
rocznego 

Nazwa handlowa / 
Producent 

Cena 
jedn. netto 

Stawka 
VAT          
[%] 

Cena jedn. 
brutto          
(8x8) 

Wartość pozycji 
netto                    
(5x7) 

Kwota VAT               
[zł] 

Wartość pozycji 
brutto                       

(10+11) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Cynamon mielony kg 0,25 4,00        

2. Goździki kg 0,10 1,00        

3. Kwasek cytrynowy kg 1,00 30,00  
      

4. Liść laurowy kg 0,50 6,50  
      

5. Majeranek kg 1,00 30,00  
      

6. Papryka mielona – (słodka, ostra) kg 1,00 30,00  
      

7. Musztarda delikatesowa (sł. – 0,90) kg 4,00 30,00  
      

8. Pieprz naturalny czarny - mielony kg 1,50 33,00  
      

9. Ziele angielskie kg 0,50 6,50  
      

10. Żelatyna spożywcza - wieprzowa kg 2,00 70,00  
      

11. Oregano kg 0,25 3,00  
      

12. Ocet 10% - but. 0,50l litr 10,00 140,00  
      

13. Majonez delikatesowy dekoracyjny  kg 6,00 130,00  
      

14. Chrzan b/octu kg 2,00 100,00  
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15. Żurek  litr 25,00 200,00  
      

16. Pieprz ziołowy kg 0,25 3,00  
      

17.  Pieprz cytrynowy kg 0,25 3,00  
      

18. Tymianek kg 0,10 3,00  
      

19. Rozmaryn kg 0,10 3,00  
      

20. Zioła prowansalskie  kg 0,20 4,00  
      

21. Curry kg 0,25 6,00  
      

22. Kurkuma kg 0,10 1,00  
      

23. Imbir kg 0,10 1,00  
      

24. Bazylia kg 0,25 2,00  
      

25. Cukier waniliowy kg 0,25 3,00  
      

26. Proszek do pieczenia kg 0,10 1,00  
      

27. Gałka muszkatołowa kg 0,10 1,00  
      

 Razem:     

 
Wymagania dla przedmiotu zamówienia: 
 
 
1. Oferowane artykuły  nie mogą być zbrylowane i zawilgocone. Nie mogą zawierać szkodników i posiadać obcego zapachu. 
 
2. Oferowane artykuły żywnościowe muszą spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 roku, nr 136, poz. 914), a ich produkcja musi 

być zgodna z zasadami GMP (Dobra praktyka produkcyjna), GHP (Dobra praktyka higieniczna) i systemem HACCP (system zarządzania bezpieczeństwem zdrowotnym żywności) 
 
3. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania artykułów żywnościowych w opakowaniach nieuszkodzonych, odpowiadających wytycznym Rozporządzenia WE Nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady 

Europy z dnia 27 października 2004 roku w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz w opakowaniach oznakowanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi z dnia 10 lipca 2007 roku, w sprawie znakowania środków spożywczych. 

 
4. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania artykułów żywnościowych identycznych z zaproponowanymi w ofercie. 
 
5. Wykonawca zobowiązany jest do realizowania dostaw na podstawie pisemnego zamówienia złożonego faksem / drogą elektroniczną lub telefonicznego potwierdzonego pisemnie. 
 
6. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia artykułów żywnościowych do Kuchni szpitalnej w terminie 2 dni od momentu złożenia zamówienia na zasadach określonych w pkt. 5. 
 

7. W szczególnych przypadkach Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania dostaw w trybie awaryjnym, tzn. w terminie skróconym do 1 dnia od momentu pisemnego zamówienia złożonego faksem / drogą 
elektroniczną lub telefonicznego potwierdzonego pisemnie. 

 
8. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji dostaw 2 razy w miesiącu. 
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9. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia artykułów żywnościowych na swój koszt, a transport winien odpowiadać wymaganiom sanitarnym dotyczącym środków transportu żywności (zgodnie z ustawą z dnia 

25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia Dz. U. z 2010 roku, nr 136, poz. 914), Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2002 roku w sprawie wymagań sanitarnych dotyczących 
transportu żywności (Dz. U. z 2003 roku, nr 21, poz. 179) oraz Rozporządzeniu WE Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie higieny środków spożywczych. 

 
10. Oferowane artykuły żywnościowe muszą spełniać wytyczne Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1129/2011  z dnia 11 listopada 2011 roku – zmieniającego Załącznik II do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (WE) Nr 1333/2008 poprzez ustanowienie unijnego wykazu dodatków do żywności. 
 
11. Oferowane artykuły żywnościowe muszą spełniać wytyczne Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 roku w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności 
 
 
 

 

…………………………………, dnia………………………..2017 roku 

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

                                                                                                                                                                           (nazwisko i imię osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) 
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Oznaczenie sprawy: PN – 69/16 

Załącznik nr 1  

 

 

………………………………………………… 

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy) 

 

Formularz asortymentowo – cenowy 

 
Część nr 5 – Miód wielokwiatowy 
 
L.p. Opis przedmiotu zamówienia Jedn. 

miary 
Prognozowana 

ilość 
zapotrzeb. 

jednorazowego 

Ilo ść 
zapotrzeb. 
rocznego 

Nazwa handlowa / 
Producent 

Cena 
jedn. netto 

Stawka 
VAT          
[%] 

Cena jedn. 
brutto          
(7x8) 

Wartość pozycji 
netto                    
(5x7) 

Kwota VAT               
[zł] 

Wartość pozycji 
brutto                       

(10+11) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Miód wielokwiatowy -  0,025g Szt. 500 9000          

 
Wymagania dla przedmiotu zamówienia: 
 
1.  Miód w stanie płynnym,  o łagodnym, woskowym zapachu, w stanie płynnym , preferowany kolor żółty.  Może posiadać różne barwy i smak uzależnione od rodzaju oblatywanego kwiatu. Po skrystalizowaniu kolor 
jasnobrązowy . 
 
2. Oferowany miód  musi spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 roku, nr 136, poz. 914), a jego produkcja musi być zgodna z 

zasadami GMP (Dobra praktyka produkcyjna), GHP (Dobra praktyka higieniczna) i systemem HACCP (system zarządzania bezpieczeństwem zdrowotnym żywności) 
 
3. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania artykułów żywnościowych - miodu w opakowaniach nieuszkodzonych, odpowiadających wytycznym Rozporządzenia WE Nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i 

Rady  z dnia 27 października 2004 roku w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz w opakowaniach oznakowanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi z dnia 10 lipca 2007 roku, w sprawie znakowania środków spożywczych. 

 
4. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania artykułów żywnościowych identycznych z zaproponowanymi w ofercie. 
 
5. Wykonawca zobowiązany jest do realizowania dostaw na podstawie pisemnego zamówienia złożonego faksem / drogą elektroniczną lub telefonicznego potwierdzonego pisemnie. 
 
6. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia artykułów żywnościowych do Kuchni Szpitalnej  w terminie 2 dni od momentu złożenia zamówienia na zasadach określonych w pkt. 5. 
 
7. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji dostaw 2 razy w miesiącu. 
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8. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia artykułów żywnościowych  - miodu na swój koszt, a transport winien odpowiadać wymaganiom sanitarnym dotyczącym środków transportu żywności (zgodnie z 
ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia Dz. U. z 2010 roku, nr 136, poz. 914), Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2002 roku w sprawie wymagań sanitarnych 
dotyczących transportu żywności (Dz. U. z 2003 roku, nr 21, poz. 179) oraz Rozporządzeniu WE Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady  z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie higieny środków 
spożywczych. 

 
9. Oferowany artykuł żywnościowy – miód musi spełniać wytyczne Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1129/2011 z dnia 11 listopada 2011 roku – zmieniającego załącznik II do Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (WE) Nr 1333/2008 poprzez ustanowienie unijnego wykazu dodatków do żywności. 
 
10. Oferowany artykuł żywnościowy – miód musi spełniać wytyczne Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 roku w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat 
żywności 

 
  
 
 

 

 

…………………………………, dnia………………………..2017 roku 

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

                                                                                                                                                                           (nazwisko i imię osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) 
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Oznaczenie sprawy: PN – 69/16 

Załącznik nr 1  

 

 

………………………………………………… 

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy) 

 

Formularz asortymentowo – cenowy 
Część nr 6 – Przetwory warzywno – owocowe 
 
L.p. Opis przedmiotu zamóweinia Jedn. 

miary 
Prognozo

wana 
ilość 

zapotrzeb. 
jednorazo

wego 

Ilo ść 
zapotrzeb. 
rocznego 

Nazwa handlowa / 
Producent 

Cena 
jedn. netto 

Stawka VAT          
[%] 

Cena jedn. 
brutto          
(5x7) 

Wartość pozycji 
netto                    
(7x8) 

Kwota VAT               
[zł] 

Wartość pozycji 
brutto                       

(10+11) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Brzoskwinie w syropie – (p. 0,85; 2,60kg) kg 15 120          

2. Dżem truskawkowy – (sł. 0,30 – 0,90kg) kg 25 500         

3. Dżem wiśniowy – (sł. 0,30 – 0,90kg) kg 20 300  
       

4. Dżem brzoskwiniowy (sł. 0,30 – 0,90kg) kg 20 300  
      

4. 
Dżem z czarnej porzeczki – (sł. 0,30 – 
0,90kg) 

kg 20 300 
 

         

5. Powidła śliwkowe (sł. 0,30 – 0,90kg) kg 15 250  
       

6. Fasolka czerwona konserwowa (p. 0,40) kg 15 250  
       

7. Groszek konserwowy (p. 0,40) kg 20 415  
         

8. 
Koncentrat pomidorowy – 30%  (p. 0,85; 
4,50)  

kg 30 930 
 

        

9. Kukurydza konserwowa (p. 0,40) kg 20 390  
        

10. Ogórki konserwowe (sł. 0,90) kg 45 370  
       

11. Papryka konserwowa – ćwiartki (sł. 0,90) kg 15 200  
      

12. Sok pomidorowy  (but. 0,33) l 35 400 
 

       
 Razem:      
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Wymagania dla przedmiotu zamówienia: 

  
 

            

 1. Jakość artykułów żywnościowych nie może budzić zastrzeżeń. 
 2. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania artykułów żywnościowych identycznych z zaproponowanymi w ofercie. 
 3. Wykonawca zobowiązany jest do realizowania dostaw na podstawie pisemnego zamówienia złożonego faksem / drogą elektroniczną lub telefonicznego potwierdzonego pisemnie. 
 4. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia artykułów żywnościowych do Kuchni Szpitalnej 1 raz  w tygodniu w terminie 2 dni od momentu złożenia zamówienia na zasadach określonych w pkt. 3. 
 5. Oferowane artykuły żywnościowe muszą spełniać wytyczne Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1129/2011 z dnia 11 listopada 2011 roku – zmieniające załącznik II do Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i   Rady (WE) nr 1333/2008 poprzez ustanowienie unijnego wykazu dodatków do żywności 
 6. Oferowane artykuły żywnościowe muszą spełniać wytyczne Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 roku w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat 

żywności. 
 7. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia  artykułów żywnościowych  na swój koszt, a transport winien odpowiadać wymaganiom sanitarnym dotyczącym środków transportu żywności (zgodnie z 

ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia Dz. U. z 2010r., nr 136, poz. 914), Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2002 roku w sprawie wymagań 
sanitarnych dotyczących transportu żywności (Dz. U. z 2003 roku, nr 21, poz. 179) oraz Rozporządzeniu WE Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie higieny 
środków spożywczych. 

 8. Oferowane artykuły żywnościowe muszą spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 25 sierpnia  2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 roku, nr 136, poz. 914), a ich 
produkcja musi być zgodna z zasadami GMP (Dobra praktyka produkcyjna), GHP (Dobra praktyka higieniczna) i systemem HACCP (System zarządzania bezpieczeństwem zdrowotnym żywności). 

  
9. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania artykułów żywnościowych w opakowaniach odpowiadających wytycznym Rozporządzenia WE Nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady  z dnia 27 

października 2004 roku w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz w opakowaniach oznakowanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 
dnia 10 lipca 2007 roku w sprawie znakowania środków spożywczych. 

 
 
 
 
  

 
  

 
  

 

 

 

 

 

…………………………………, dnia………………………..2017 roku 

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

                                                                                                                                                                           (nazwisko i imię osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) 

 

 
 


