Załącznik nr 1 do specyfikacji BPM.ZZP.271.100.2012
Załącznik nr 1 do umowy BPM.ZZP.271.100.2012

SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS OFERTOWY
L.p.

Nazwa zamawianego towaru

Opis oraz minimalny skład zamawianego towaru

1

2

3

Nazwa oferowanego towaru
/nazwa, typ, właściwości,
określenie wszystkich
parametrów opisanych
w kolumnie nr 3/*
4

Jednostka
miary

Maksymalna
ilość

Cena
jednostkowa
netto

Wartość
netto
kol. 6 x kol. 7

Podatek
VAT %

5

6

7

8

9

szt.

150

opakowanie

60

opakowanie

5

słoik (szt.)

150

słoik (szt.)

20

słoik (szt.)

40

Biuro Prezydenta Miasta
1

2

CUKIER biały o drobnym granulacie
1kg - typu Cukier Biały Kryształ o
drobnym granulacie lub równoważne
Herbata czarna ekspresowa 200 g (100
torebek x 2g) typu Lipton Yellow Label
Tea 200 g (100 torebek x 2g) lub
równoważna

3

Herbata owocowa ekspresowa typu
Herbaciany Ogród Herbapol (różne
smaki - op./20 szt.) lub równoważna

4

Kawa rozpuszczalna espresso typu
NESCAFE Collection Espresso Delicate
Crema 100% Arabica 100 g. lub
równoważne

5

Kawa rozpuszczalna typu NESCAFE
Original Extra-Forte 200g lub
równoważna

6

Kawa rozpuszczalna typu Jacobs
Cronat Gold 200g lub równoważna

Opis produktu: cukier biały, kryształ o
drobnym granulacie.
Skład: 100% cukru.
Opis produktu: Herbata czarna w torebkach
do ekspresowego zaparzania.
Skład: Herbata czarna.
Opis produktu: Herbata owocowa w
torebkach do ekspresowego zaparzania.
Skład: Herbata owocowa z naturalnych
składników, które są źródłem witamin, soli
mineralnych i mikroelementów.
Opis produktu: Czarna, mocna a przy tym
intensywna i aromatyczna kawa
rozpuszczalna typu espresso, której cechą
charakterystyczną jest idealna crema – gęsta
kawowa pianka, która tworzy się na
powierzchni espresso.
Skład: 100% najwyższej jakości kawy typu
Arabika
Wartość odżywcza w 100g produktu: białko
7,8 g, węglowodany w tym cukry 3,1 g, tłuszcz
0,2 g, błonnik 34,1 g, sód 0,1 g.
Opis produktu: Czarna, mocna kawa
rozpuszczalna.
Skład: 100% najwyższej jakości kawy.
Wartość odżywcza w 200g produktu: białko
16,6 g, tłuszcz 04 g, węglowodany 78 g,
antyoksydanty 50g.
Opis produktu: Kawa rozpuszczalna o
harmonijnym smaku .
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L.p.

Nazwa zamawianego towaru

Opis oraz minimalny skład zamawianego towaru

1

2

3

7

Kawa mielona typu Jacobs Kronung
250g lub równoważna

8

Kawa cappuccino typu MOKATE
Maestro Renato Bonni Cappuccino
(różne smaki) 150 g (op./10 torebek)
lub równoważna

9

Paluszki typu LAJKONIK 200 g lub
równoważne

10

Krakowskie Talarki typu LAJKONIK 170
g lub równoważna

11

Czekoladki deserowe typu
SOLIDARNOSC Złoty Orzech 2,5 kg lub
równoważna

Skład: 100% najwyższej jakości kawy
naturalnej.
Wartość odżywcza w 200g produktu: białko
16,6 g, tłuszcz 04 g, węglowodany 78 g,
antyoksydanty 50g.
Opis produktu: Kawa mielona o harmonijnym
smaku .
Skład: 100% najwyższej jakości kawy.
Wartość odżywcza w 200g produktu: białko
16,6 g, tłuszcz 04 g, węglowodany 78 g,
antyoksydanty 50g.100 % kawy naturalnej
Skład: 100% kawy naturalnej - mielone ziarna.
Opis produktu: Kawa cappuccino, opakowanie
zawierające 10 torebek kawy w
opakowaniach jednostkowych o
niepowtarzalnym smaku.
Skład: ekstrat kawy zbożowej - naturalna
kawa rozpuszczalna (min. 8%).
Opis produktu: Paluszki o niepowtarzalnym
delikatnym smaku i tradycyjnej recepturze.
Skład: mąka pszenna, sól, tłuszcz roślinny,
drożdże, regulator kwasowości: wodorotlenek
sodu, substancja spulchniająca:
wodorowęglan amonu, może zawierać
śladowe ilości ziarna sezamu.
Opis produktu: Ciasteczka wyróżniające się
delikatnym smakiem i wyjątkową kruchością.
Wykonane z naturalnych składników.
Skład: Mąka pszenna, sól (3,5%), tłuszcz
roślinny, drożdże, regulator kwasowości:
wodorotlenek sodu, substancje spulchniające:
wodorowęglan amonu, wodorowęglan sodu,
jęczmienny ekstrakt słodowy.
Opis produktu: Czekoladki deserowe z całym
orzechem laskowym w kremie czekoladowo
orzechowym, każda oddzielnie pakowana.
Skład: cukier, tłuszcz roślinny, mleko pełne w
proszku, dodatki.
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Nazwa oferowanego towaru
/nazwa, typ, właściwości,
określenie wszystkich
parametrów opisanych
w kolumnie nr 3/*
4

Jednostka
miary

Maksymalna
ilość

Cena
jednostkowa
netto

Wartość
netto
kol. 6 x kol. 7

Podatek
VAT %

5

6

7

8

9

szt.

35

opakowanie
zbiorcze

5

szt.

100

szt.

100

opakowanie

6

L.p.

Nazwa zamawianego towaru

Opis oraz minimalny skład zamawianego towaru

1

2

3

12

Galaretki w czekoladzie typu
Mieszanka Krakowska 2,8 kg lub
równoważna

13

Cukierki czekoladowe typu Mieszanka
Wedlowska Wedel 2,5 kg lub
równoważna

14

Czekoladki Nadziewane typu
Kasztanki kakaowe z wafelkami
WAWEL lub równoważna

15

Czekoladki Nadziewane typu Tiki Taki
WAWEL lub równoważne

16

Czekoladki Nadziewane typu Malaga
WAWEL lub równoważne

17

Lizak kulisty, 11 g. typu Chupa Chups różne smaki lub równoważny

18

Wafel z nadzieniem otoczony dookoła
kakaową polewą. 50 g. typu Horalky -

Opis produktu: kompozycja galaretek w
czekoladzie deserowej o różnych smakach:
cytrynowym, ananasowym, pomarańczowym,
malinowym, każdy cukierek oddzielnie
pakowany.
Skład: cukier, syrop skrobiowy, czekolada,
kwas cytrynowy (regulator kwasowości), agar
(substancja żelująca), koncentraty owocowe,
proszek owocowy.
Opis produktu: Czekoladowe cukierki o
wyjątkowych smakach, oblane pyszną gęstą
czekoladą. W skład mieszanki wchodzi 7
różnych rodzajów cukierków: Paryski, Liryki,
Nyguski, Bałamutki i Manile, a także
legendarne Pierroty i Bajeczne. Każdy
cukierek oddzielnie pakowany.
Skład cukierka: Zawartość masy kakaowej w
czekoladzie min. 47%.
Opis produktu: Czekoladki z nadzieniem
czekoladowo waflowym każda oddzielnie
zawinięta w złotko.
Skład: Zawartość masy kakaowej w
czekoladzie min. 41%.
Opis produktu: Czekoladki z miękkim
nadzieniem dwuwarstwowym kokosowoorzechowym oblane pyszną czekoladą.
Skład: Zawartość masy kakaowej w
czekoladzie min. 41%.
Opis produktu: Czekoladki nadziewana
półpłynnym nadzieniem z dodatkiem
rodzynek w pysznej deserowej czekoladzie.
Skład: Zawartość masy kakaowej w
czekoladzie min. 41%.
Opis produktu: Kulisty lizak na patyku
wykonany z najwyższej jaskości składników w
owijce z folii w 4 różnych smakach: jabłko,
truskawka, cola, truskawka - śmietanka.
Opis produktu: Kruchy wafel ze smakowitym
nadzieniem otoczony dookoła polewą
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Nazwa oferowanego towaru
/nazwa, typ, właściwości,
określenie wszystkich
parametrów opisanych
w kolumnie nr 3/*
4

Jednostka
miary

Maksymalna
ilość

Cena
jednostkowa
netto

Wartość
netto
kol. 6 x kol. 7

Podatek
VAT %

5

6

7

8

9

opakowanie

10

opakowanie

10

kg

10

kg

10

kg

10

szt.

1000

szt.

60

Jednostka
miary

Maksymalna
ilość

Cena
jednostkowa
netto

Wartość
netto
kol. 6 x kol. 7

Podatek
VAT %

5

6

7

8

9

szt.

50

Opis produktu: Mleczna czekolada kryjąca
wewnątrz nadzienie truskawkowe, toffi,
wiśniowe, malinowe, kokosowe, orzechowe.

opakowanie
(po 20 szt.)

10

Opis produktu: Kruchy wafelek przekładany
kremem i oblany czekoladą - różne smaki.

szt.

100

opakowanie

4

opakowanie

12

szt.

1000

szt.

500

L.p.

Nazwa zamawianego towaru

Opis oraz minimalny skład zamawianego towaru

1

2

3

różne smaki lub równoważny

19

20

21

22

Baton z nadzieniem nugatowym i
orzechami w czekoladzie 51g typu
Snickers lub równoważny
Czekolada mleczna z nadzieniem typu
Wedel 100g. (różne smaki)
(opakowanie 20 szt. x 100g.) lub
równoważna
Wafel z kremem w czekoladzie 33g.35 g. typu Princessa 33g-35g (różne
smaki) lub równoważna
Kawa rozpuszczalna 2w1czyli
kawa+mleko - saszetki - preferowane
opakowanie zbiorcze po 100 sztuk lub
równoważna

23

Cukierek krówka o smaku
śmietankowo-toffi typu Krówka
Popularna Żywiecka - opakowanie po
6 kg lub równoważna

24

Woda mineralna naturalna typu
Piwniczanka Lekko gazowana (zielona)
0,5 l lub równoważna.

25

Woda mineralna naturalna typu
Piwniczanka Lekko gazowana (zielona)
1,5 l. lub równoważna

Nazwa oferowanego towaru
/nazwa, typ, właściwości,
określenie wszystkich
parametrów opisanych
w kolumnie nr 3/*
4

kakaową, Wafel otoczony polewą z
nadzieniem o smaku kokosowym, mlecznym,
orzechowym i czekoladowym.
Opis produktu: Batony z nadzieniem
nugatowym i orzeszkami ziemnymi oblanymi
karmelem i mleczną czekoladą.
Skład: nugatowe nadzienie (14%) ze świeżo
prażonymi orzeszkami ziemnymi (24%) oblane
karmelem (27%) i mleczną czekoladą

Opis produktu: Łagodny smak kawy z mlekiem
bez cukru, w praktycznych saszetkach
pozwalających na szybkie i łatwe podanie.
Opis produktu: Krówka śmietankowo-toffi z
charakterystyczną tzw. "łezką" czyli
półpłynna likworowo - mleczną masa
znajdująca się w środku cukierka , stanowiąca
jego nadzienie.
Skład: cukier, syrop glukozowy, mleko pełne
w proszku (11,5%), masło (4,4%), śmietana
(1,1%), aromaty.
Opis produktu: Uzdrowiskowa naturalna
woda mineralna - lekko gazowana
Skład mineralny: wysoko zmineralizowana
posiada w składzie kationy: wapniowy 180
mg/l, sodowy 133 mg/l, magnezowy 87 mg/l,
potasowy 13,0 mg/l litowy 0,6 mg/l oraz
aniony: wodowęglanowy 1260, siarczanowy
32, fluorkowy 0,22.
Opis produktu: Uzdrowiskowa naturalna
woda mineralna - lekko gazowana.
Skład mineralny: wysoko zmineralizowana
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L.p.

Nazwa zamawianego towaru

Opis oraz minimalny skład zamawianego towaru

1

2

3

26

Sok owocowy jabłkowy 100 % owoców
typu Tymbark Jabłkowy, karton 1 l.
lub równoważny

27

Sok owocowy pomarańczowy 100 %
owoców typu Tymbark
Pomarańczowy, karton 1 l. lub
równoważny

28

Sok owocowy z czarnej porzeczki nektar 100 % typu Tymbark Czarna
Porzeczka 1 l. lub równoważny

29

Sok owocowy z grejpfrutów - nektar
100 % owoców typu Tymbark
Grejpfrut, karton 1l. lub równoważny

posiada w składzie kationy: wapniowy 180
mg/l, sodowy 133 mg/l, magnezowy 87 mg/l,
potasowy 13,0 mg/l litowy 0,6 mg/l oraz
aniony: wodowęglanowy 1260, siarczanowy
32, fluorkowy 0,22.
Opis produktu: Produkowany z wysokiej
jakości owoców dzięki czemu smak soku jest
doskonały i niepowtarzalny.
Skład: 100% soku jabłkowego, substancje
odżywcze: białko 0,5 g, węglowodany 51 g,
tłuszcz 0,5 g.
Opis produktu: Produkowany z wysokiej
jakości owoców pomarańczy dzięki czemu
smak soku jest doskonały i niepowtarzalny.
Skład: 100% soku pomarańczowego,
substancje odżywcze: białko 0,6 g,
węglowodany 102 g, tłuszcz 1 g, błonnik 1 g,
cukry z owoców 102 g.
Opis produktu: Nektar owocowy z wysokiej
jakości owoców czarnej porzeczki o
doskonałym i niepowtarzalnym smaku.
Skład: woda, sok z czarnej porzeczki, cukier
i/lub syrop glukozowo- fruktozowy, aromaty,
substancje odżywcze: białko 0,5 g,
węglowodany przyswajalne 70 g, tłuszcz 0,5 g,
Opis produktu: Nektar owocowy z wysokiej
jakości owoców grejpfruta dzięki czemu smak
soku jest doskonały i niepowtarzalny.
Skład: 100% sok z czerwonych grejpfrutów,
substancje odżywcze: tłuszcz 1 g, w tym
kwasy tłuszczowe nasycone 0,3g, błonnik
pokarmowy 1 g, sód 0,1 g.

Nazwa oferowanego towaru
/nazwa, typ, właściwości,
określenie wszystkich
parametrów opisanych
w kolumnie nr 3/*
4

Jednostka
miary

Maksymalna
ilość

Cena
jednostkowa
netto

Wartość
netto
kol. 6 x kol. 7

Podatek
VAT %

5

6

7

8

9

szt.

50

szt.

100

szt.

80

szt.

80

A. (Biuro Prezydenta Miasta) Razem (suma od 1 do 29)
Biuro Obsługi Rady Miasta
1

Cukier biały, drobny kryształ - 1 kg

2

Herbata czarna ekspresowa typu

Opis produktu: cukier biały, kryształ o
drobnym granulacie.
Skład: 100% cukru.
Opis produktu: Herbata czarna w torebkach
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szt.

100

opakowanie

80

L.p.

Nazwa zamawianego towaru

Opis oraz minimalny skład zamawianego towaru

1

2

3

Lipton Yellow Label Tea 200g (100
torebek x 2g) lub równoważne

3

Herbata czarna ekspresowa typu
Tetley Earl Grey Strong 200g ( 100
torebek x 2g ) lub równoważne

4

Kawa rozpuszczalna typu Jacobs
Cronat Gold 200g lub równoważne

5

Kawa mielona typu Tchibo Family
clasic 250g. ( żółta ) lub równoważne

6

Kawa mielona typu Elite/Pedros 250 g
lub równoważne

7

Śmietanka do kawy (jednorazowa w
płynie ) typu Łowicz lub równoważne
(10 szt. opakowaniu)

8

Galaretka w czekoladzie owocowa
typu DOBOSZ ( 6 opakowań po 3 kg )
lub równoważne

do ekspresowego zaparzania.
Skład: Herbata czarna.
Opis produktu. Herbata Tetley Earl Grey
Strong w tradycyjnych torebkach ze
sznurkiem. To herbata o zwiększonej
zawartości aromatu bergamotki dla bardziej
intensywnego smaku i zapachu.
Skład: herbata czarna, aromat bergamotki
identyczny z naturalnym.
Opis produktu: Liofilizowana kawa
rozpuszczalna pakowana w słoikach po 200g.
Skład: 100% najwyższej klasy kawy naturalnej
o wyjątkowej kompozycji najlepszych ziaren
kawy. Wartość odżywcza w 200g produktu:
białko 16,6g, tłuszcz 04 g, węglowodany 78.
antyoksydanty50g
Opis produktu: Kawa drobno mielona, palona
o klasycznym smaku i pełnym harmonii
aromacie. Pakowana w opakowaniu po 250g.
Skład: 100% naturalnej kawy, bez
konserwantów, bez cukru.
Opis produktu: Kawa mielona o bogatym
aromacie i smaku. Dodaje pozytywnej energii.
Doskonała do parzenia w ekspresie i
sposobem tradycyjnym. Pakowana w
opakowaniu po 250g.
Skład:100% kawy naturalnej.
Opis produktu: Śmietanka do kawy UHT,
jednorazowa w płynie o gramaturze 10g.,
pakowana w displejach - 10 szt.
Skład: 10% tłuszczu, karagen -stabilizator
Opis produktu:Galaretka w czekoladzie o
smaku truskawkowym, wiśniowym,
ananasowym, bananowym ,jabłkowym,
śliwkowym, pomarańczowym.
Skład: cukier, syrop glikolowy, czekolada 15%
(cukier, miazga kakaowa, tłuszcz kakaowy,
emulgatory: lecytyna sojowa i E 476)
substancja żelująca: pektyna, koncentrat soku
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Nazwa oferowanego towaru
/nazwa, typ, właściwości,
określenie wszystkich
parametrów opisanych
w kolumnie nr 3/*
4

Jednostka
miary

Maksymalna
ilość

Cena
jednostkowa
netto

Wartość
netto
kol. 6 x kol. 7

Podatek
VAT %

5

6

7

8

9

opakowanie

30

słoik (szt.)

100

szt.

60

szt.

20

opakowanie

120

opakowanie

6

L.p.

Nazwa zamawianego towaru

Opis oraz minimalny skład zamawianego towaru

1

2

3

9

Impresje Mieszanka - Pralinki
nadziewadze typu Baron ( 8
opakowań po 2,1 kg) lub równoważne

10

Czekoladki Nadziewane typu Malaga
WAWEL ( 6 opakowań po 2,5 kg ) lub
równoważne

owocowego, regulator kwasowości: kwasek
cytrynowy, substancja stabilizująca: cytrian
sodu, aromat
Opis produktu: Praliny czekoladowe z
nadzieniem wiśniowym, ajerkoniakowym, o
smaku cubalibre, o smaku malibu, o smaku
karmelowym i miętowym ( 45%).
Składniki: cukier, miazga kakaowa,
utwardzony tłuszcz roslinny , syrop
skrobiowy, tłuszcz kakaowy, tłuszcz roślinny,
odtłuszczone mleko w proszku, mleko pełne
w proszku, serwatka w proszku z mleka,
tłuszcz mleczny, kakao w proszku o obniżonej
zawartości cukru, emulgatory ( lecytyna
sojowa, E 476 ), spirytus, homogenizowana
pasta wiśniowa, żółtko w proszku, substancja
utrzymująca wilgoć - syrop sorbitolowy E 420
( ii), substancja konserwująca - srobian potasu
E 202, enzym - inwertaza e 1103, regulator
kwasowości - kwas cytrynowy E330, aromaty,
barwniki E 120, E160a, sól. czekolada: masa
kakaowa min.40%. Czekolada mleczna: masa
kakaowa min.25%. Zawiera soję, mleko, jaja.
Może zawierać śladowe ilość orzechów
arachidowych, orzechów laskowych,
orzechów włoskich, migdałów, pszenicy
Opis produktu: Czekoladka nadziewana z
rodzynkami o wadze 20 g.
Skład: czekolada 50% (cukier, miazga
kakaowa, tłuszcz kakaowy, tłuszcz roślinny,
emulgatory: lecytyna sojowa i E476, aromat),
cukier, rodzynki 7,4%, tłuszcz roślinny
utwardzony, syrop glukozowy, śmietanka
kremowa, mleko zagęszczone słodzone
(mleko, cukier), spirytus, kwas cytrynowy
(regulator kwasowości), aromaty. Zawartość
masy kakaowej w czekoladzie min. 43 %.
Oprócz tłuszczu kakaowego czekolada zawiera
tłuszcze roślinne.
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Nazwa oferowanego towaru
/nazwa, typ, właściwości,
określenie wszystkich
parametrów opisanych
w kolumnie nr 3/*
4

Jednostka
miary

Maksymalna
ilość

Cena
jednostkowa
netto

Wartość
netto
kol. 6 x kol. 7

Podatek
VAT %

5

6

7

8

9

opakowanie

8

opakowanie

6

L.p.

Nazwa zamawianego towaru

Opis oraz minimalny skład zamawianego towaru

1

2

3

11

Galaretka w czekoladzie typu
Mieszanka Krakowska Wawel ( 6
opakowań po 2,8 kg) lub
równoważne

12

Czekolada mleczna typu: Wedel 100g.
Nadziewana - różne smaki (20
opakowań po 20 szt. ) lub
równoważne

13

Baton z nadzieniem nugatowym i
orzechami w czekoladzie 51g typu
Snickers lub równoważny

Opis produktu: Galaretki w czekoladzie.
Skład: cukier, syrop glukozowy, czekolada
18,5% ( cukier, miazga kakaowa, tłuszcz
kawowy, tłuszcz roślinny, emulgatory,
lecytyna sojowa i E476 aromat), woda, kwas
cytrynowy, agar, koncentraty owocowe i
proszek owocowy 0,2%, aromaty. Czekolada
zawiera: masa kakaowa , min.43%. czekolada
oprócz tłuszczu kakaowego zawiera tłuszcze
roślinne. Produkt zawiera soję oraz śladowe
ilości orzechów arachidowych, innych
orzechów, sezamu, pszenicy, jaj i mleka
Opis produktu: Mleczna czekolada kryjąca
wewnątrz nadzienie truskawkowe, toffi,
wiśniowe, malinowe, kokosowe, orzechowe.
Skład: Czekolada mleczna 50 %: cukier, tłuszcz
kakaowy, miazga kakaowa, mleko pełne w
proszku, serwatka w proszku, tłuszcz mleczny,
emulgatory; lecytyna sojowa i E476, aromat.
Nadzienie truskawkowe, wiśniowe, toffi,
malinowe, kokosowe, orzechowe: syrop
glukozowo- fruktozowy, cukier, skrobia
modyfikowana z kukurydzy, koncentrat soku
truskawkowego, wiśniowego, malinowego,
kokos, orzechy, regulator kwasowości; kwas
cytrynowy, zagęstnik; pektyna, aromaty,
barwnik: koszenila. Czekolada mleczna: masa
kakaowa minimum 31 %. Sok truskawkowy,
wiśniowy, malinowy 1,3%, cukier,
zagęszczony przecier jabłkowy, tłuszcz
roślinny częściowo utwardzony, mleko pełne
w proszku, serwatka w proszku, spirytus,
aromaty, lecytyna sojowa, owocowy
koncentrat barwiący, kwas cytrynowy.
Zawiera mleko i soję, może zawierać orzechy
arachidowe, orzechy, zboża i jaja
Opis produktu: Batony z nadzieniem
nugatowym i orzeszkami ziemnymi oblanymi
karmelem i mleczną czekoladą.
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Nazwa oferowanego towaru
/nazwa, typ, właściwości,
określenie wszystkich
parametrów opisanych
w kolumnie nr 3/*
4

Jednostka
miary

Maksymalna
ilość

Cena
jednostkowa
netto

Wartość
netto
kol. 6 x kol. 7

Podatek
VAT %

5

6

7

8

9

opakowanie

6

opakowanie

20

szt.

150

L.p.

Nazwa zamawianego towaru

Opis oraz minimalny skład zamawianego towaru

1

2

3

14

15

Lizak '' Chupa Chups'' lub
równoważne

Ciastka kruche różne rodzaje (10
opakowań po 3 kg ) lub równoważne

16

Sok typu Tymbark - Pomarańcza 1 l lub
równoważne

17

Sok typu Tymbark - Jabłko 1 l lub
równoważne

18

Sok typu Tymbark - Czarna porzeczka
1 l lub równoważne

19

Woda mineralna typu ''Piwniczanka''
0, 5l ( zielona - lekko gazowana ) lub
równoważne

Skład: nugatowe nadzienie (14%) ze świeżo
prażonymi orzeszkami ziemnymi (24%) oblane
karmelem (27%) i mleczną czekoladą
Opis produktu: Kulisty lizak na patyku
wykonany z najwyższej jaskości składników w
owijce z folii w 4 róznych smakach: jabłko,
truskawka, cola, truskawka -śmietanka.
Opis produktu: Kruche ciasteczka z cukrem,
lub przekładane różnym nadzieniem:
marmolada, czekolada, kokos
Opis produktu: Produkowany z wysokiej
jakości owoców pomarańczy dzięki czemu
smak soku jest doskonały i niepowtarzalny.
Skład: 100% soku pomarańczowego,
substancje odżywcze: białko 0,6 g,
węglowodany 102 g, tłuszcz 1 g, błonnik 1 g,
cukry z owoców 102 g.
Opis produktu: Produkowany z wysokiej
jakości owoców dzięki czemu smak soku jest
doskonały i niepowtarzalny.
Skład: 100% soku jabłkowego, substancje
odżywcze: białko 0,5 g, węglowodany 51 g,
tłuszcz 0,5 g.
Opis produktu: Nektar owocowy z wysokiej
jakości owoców czarnej porzeczki o
doskonałym i niepowtarzalnym smaku.
Skład: woda, sok z czarnej porzeczki, cukier
i/lub syrop glukozowo -fruktozowy, aromaty,
substancje odżywcze: białko 0,5 g,
węglowodany przyswajalne 70 g, tłuszcz 0,5 g,
Opis produktu: Uzdrowiskowa naturalna
woda mineralna - lekko gazowana. Skład
mineralny: wysoko zmineralizowana posiada
w składzie kationy: wapniowy 180 mg/l,
sodowy 133 mg/l, magnezowy 87 mg/l,
potasowy 13,0 mg/l litowy 0,6 mg/l oraz
aniony: wodowęglanowy 1260, siarczanowy
32, fluorkowy 0,22.
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Nazwa oferowanego towaru
/nazwa, typ, właściwości,
określenie wszystkich
parametrów opisanych
w kolumnie nr 3/*
4

Jednostka
miary

Maksymalna
ilość

Cena
jednostkowa
netto

Wartość
netto
kol. 6 x kol. 7

Podatek
VAT %

5

6

7

8

9

szt.

1200

opakowanie

10

szt.

10

szt.

5

szt.

10

szt.

1000

L.p.

Nazwa zamawianego towaru

Opis oraz minimalny skład zamawianego towaru

1

2

3

Nazwa oferowanego towaru
/nazwa, typ, właściwości,
określenie wszystkich
parametrów opisanych
w kolumnie nr 3/*
4

Jednostka
miary

Maksymalna
ilość

Cena
jednostkowa
netto

Wartość
netto
kol. 6 x kol. 7

Podatek
VAT %

5

6

7

8

9

B. (Biuro Obsługi Rady Miasta) Razem (suma od 1 do 19)
Wydział Edukacji
1

2

CUKIER biały o drobnym granulacie
1kg - typu Cukier Biały Kryształ o
drobnym granulacie lub równoważne
Herbata czarna ekspresowa 200 g (100
torebek x 2g) typu Lipton Yellow Label
Tea 200 g (100 torebek x 2g) lub
równoważna

3

Kawa rozpuszczalna typu Jacobs
Cronat Gold 200g lub równoważna

4

Paluszki typu LAJKONIK 200 g lub
równoważne

5

Czekoladki deserowe typu
SOLIDARNOSC Złoty Orzech 2,5 kg lub
równoważna

6

Cukierki czekoladowe typu Mieszanka
Wedlowska Wedel 2,5 kg lub
równoważna

7

Cukierek krówka o smaku
śmietankowo-toffi typu Krówka
Popularna Żywiecka - opakowanie po
6 kg lub równoważna

Opis produktu: cukier biały, kryształ o
drobnym granulacie.
Skład: 100% cukru.
Opis produktu: Herbata czarna w torebkach
do ekspresowego zaparzania.
Skład: Herbata czarna.
Opis produktu: Kawa rozpuszczalna o
harmonijnym smaku .
Skład: 100% najwyższej jakości kawy
naturalnej.
Wartość odżywcza w 200g produktu: białko
16,6 g, tłuszcz 04 g, węglowodany 78 g,
antyoksydanty 50g.
Opis produktu: Paluszki o niepowtarzalnym
delikatnym smaku i tradycyjnej recepturze.
Skład: mąka pszenna, sól, tłuszcz roślinny,
drożdże, regulator kwasowości: wodorotlenek
sodu, substancja spulchniająca: w
Opis produktu: Czekoladki deserowe z całym
orzechem laskowym w kremie czekoladowo
orzechowym, każda oddzielnie pakowana.
Skład: cukier, tłuszcz roślinny, mleko pełne w
proszku, dodatki.
Opis produktu: Czekoladowe cukierki o
wyjątkowych smakach, oblane pyszną gęstą
czekoladą. W skład mieszanki wchodzi 7
różnych rodzajów cukierków: Paryski, Liryki,
Nyguski, Bałamutki i Manile, a także
legendarne Pierroty i Bajeczne. Każdy
cukierek oddzielnie
Opis produktu: Krówka śmietankowo-toffi z
charakterystyczną tzw. "łezką" czyli
półpłynna likworowo - mleczną masa
znajdująca się w środku cukierka , stanowiąca
jego nadzienie.
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szt.

3

opakowanie

4

słoik (szt.)

8

szt.

10

opakowanie

1

opakowanie

1

opakowanie

1

L.p.

Nazwa zamawianego towaru

Opis oraz minimalny skład zamawianego towaru

1

2

3

8

Woda mineralna naturalna typu
Piwniczanka Lekko gazowana (zielona)
0,5 l lub równoważna.

9

Woda mineralna naturalna typu
Piwniczanka Lekko gazowana (zielona)
1,5 l. lub równoważna

Skład: cukier, syrop glukozowy, mleko pełne
w proszku (11,5%), maslo (4.4%), śmietana
(1,1%), aromaty
Opis produktu: Uzdrowiskowa naturalna
woda mineralna - lekko gazowana
Skład mineralny: wysoko zmineralizowana
posiada w składzie kationy: wapniowy 180
mg/l, sodowy 133 mg/l, magnezowy 8
Opis produktu: Uzdrowiskowa naturalna
woda mineralna - lekko gazowana.
Skład mineralny: wysoko zmineralizowana
posiada w składzie kationy: wapniowy 180
mg/l, sodowy 133 mg/l, magnezowy 87 mg/l,

Nazwa oferowanego towaru
/nazwa, typ, właściwości,
określenie wszystkich
parametrów opisanych
w kolumnie nr 3/*
4

Jednostka
miary

Maksymalna
ilość

Cena
jednostkowa
netto

Wartość
netto
kol. 6 x kol. 7

Podatek
VAT %

5

6

7

8

9

szt.

90

szt.

20

C. (Wydział Edukacji) Razem (suma od 1 do 9)
Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej
1

Cukier

Cukier 100 % - 1 kg

szt.

40

opakowanie

20

2

Herbata czarna ekspresowa

3

Kawa rozpuszczalna

Herbata czarna ekspresowa w torebkach opakowanie 100 torebek
Kawa rozpuszczalna, granulowana - słoik 200g

słoik (szt.)

20

4

Kawa

Kawa naturalna drobno mielona 250g

szt.

10

5

Paluszki

Paluszki słone - opakowanie 200 g

szt.

100

6

Precle

szt.

70

7

Talarki

szt.

70

8

Śliwka kandyzowana

kg

70

9

Galaretki owocowe w czekoladzie

Precle chrupkie 130 g
Talarki cienkie, chrupiące krążki wypiekane w
tradycyjny sposób opakowanie 170 g
Śliwka kandyzowana oblana czekoladą
deserową
Galaretki owocowe w czekoladzie

kg

100

10

Herbatniki klasyczne

Herbatniki klasyczne - opakowanie 100 g

szt.

700

11

Ptasie Mleczko 1kg

opakowanie

100

12

Mieszanka Cukierków

opakowanie

60

13

Ciastka

Ptasie Mleczko 1kg
Mieszanka Cukierków czekoladowych
oblanych czekoladą - opakowanie 2,5 kg
Ciastka z karmelem, orzechami i chrupkami
ryżowymi, oblane mleczną czekoladą opakowanie 140 g

opakowanie

150
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L.p.

Nazwa zamawianego towaru

Opis oraz minimalny skład zamawianego towaru

1

2

3

19

Baton

20

Baton

21

Wafelek

22

Chipsy

23

Kruchy wafel

24

Wafel

25

Baton

26

Baton

27

Baton

28

Czekolada mleczna

29

Czekolada nadziewana truskawkowa

30

Czekolada nadziewana toffi

31

Makaron wstążki

Ciastka z orzechami laskowymi, karmelem,
wiórkami kokosowymi i chrupkami ryżowymi
oblane mleczną czekoladą - opakowanie 140 g
Ciastka biszkopty z galaretką malinową
oblane czekoladą - opakowanie 147 g
Ciastka biszkopty z galaretką pomarańczową
oblane czekoladą - opakowanie 147 g
Lizak 11 g
Dwa chrupiące paluszki pokryte karmelem i
oblane mleczną czekoladą - opakowanie 51g.
Baton z nugatowym nadzieniem oblany
karmelem i mleczną czekoladą 42 g.
Baton czekoladowy z nadzieniem o smaku
pomarańczowym 42 g.
Wafelek mleczno-orzechowy, który zawiera
pełnoziarnistą mąkę pszenną, delikatny krem
mleczny oraz krem nugatowy 25 g.
Chipsy solone 80 g.
Kruchy wafel przekładany karmelem,
obsypany chrupkami ryżowymi w polewie
kakaowej 43 g
Wafel przekładany kremem kakaowym w
czekoladzie mlecznej 52 g.
Baton z nadzieniem o smaku toffi w mlecznej
czekoladzie. 45 g. (24 szt. w kartonie)
Baton z nadzieniem śmietankowym w
czekoladzie. 45 g. (24 szt. w kartonie)
Baton z nadzieniem orzechowym w
czekoladzie. 45 g. (24 szt. w kartonie)
Czekolada mleczna 100 g
(20 szt. w opakowaniu)
Czekolada nadziewana truskawkowa 100 g
(20 szt. w opakowaniu)
Czekolada nadziewana tofi 100 g
(20 szt. w opakowaniu)
Makaron wstążki - opakowanie 0,5 kg

32

Makaron łazanka

Makaron łazanka - opakowanie 0,5

14

Ciastka

15

Ciastka biszkopty

16

Ciastka biszkopty

17

Lizak 11 g
Dwa chrupiące paluszki pokryte
karmelem i oblane mleczną czekoladą

18
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Nazwa oferowanego towaru
/nazwa, typ, właściwości,
określenie wszystkich
parametrów opisanych
w kolumnie nr 3/*
4

Jednostka
miary

Maksymalna
ilość

Cena
jednostkowa
netto

Wartość
netto
kol. 6 x kol. 7

Podatek
VAT %

5

6

7

8

9

opakowanie

150

opakowanie

150

opakowanie

150

szt.

2500

szt.

600

szt.

400

szt.

300

szt.

600

szt.

50

szt.

600

szt.

600

karton

5

karton

5

karton

5

opakowanie

5

opakowanie

10

opakowanie

40

szt.

15

szt.

50

Nazwa oferowanego towaru
/nazwa, typ, właściwości,
określenie wszystkich
parametrów opisanych
w kolumnie nr 3/*
4

Jednostka
miary

Maksymalna
ilość

Cena
jednostkowa
netto

Wartość
netto
kol. 6 x kol. 7

Podatek
VAT %

5

6

7

8

9

Mąka tortowa 1 kg

szt.

50

L.p.

Nazwa zamawianego towaru

Opis oraz minimalny skład zamawianego towaru

1

2

3

33

Mąka tortowa 1 kg

34

Mąka krupczatka 1 kg

Mąka krupczatka 1 kg

szt.

50

35

Musztarda stołowa 180 g

Musztarda stołowa 180 g

szt.

30

36

Ketchup 480 g

Ketchup 480 g

szt.

30

37

Olej 5 l

Olej 5 l

szt.

25

38

Przyprawa warzywna

Przyprawa warzywna - opakowanie 200g

szt.

25

39

Przyprawa w płynie

Przyprawa w płynie - butelka 960 g

szt.

25

40

Kakao tradycyjne

Kakao tradycyjne sypkie 200 g

szt.

20

41

Kminek cały

Kminek cały 15g.

szt.

40

42

Liście laurowe

Liście laurowe 6g.

szt.

40

43

Pieprz czarny mielony

Pieprz czarny mielony 20 g.

szt.

40

44

Kostka rosołowa 60 g ( 6 szt.)

Kostka rosołowa 60 g ( 6 szt. w opakowaniu)

opakowanie

20

45

Ziele angielskie

Ziele angielskie 15g.

szt.

25

46

Sól Jodowana

Sól Jodowana 1kg

szt.

20

47

Miód Lipowy

Miód Lipowy 400g.

szt.

10

48

Proszek do pieczenia

Proszek do pieczenia 30 g

szt.

40

49

Cukier waniliowy

Cukier waniliowy 16 g

szt.

40

50

Soda oczyszczona

Soda oczyszczona 80g

szt.

10

51

Przyprawa do piernika

Przyprawa do piernika - 20g.

szt.

20

52

Marmolada

Marmolada 360 g

szt.

20

53

Cukier puder

Cukier puder 400 g.

szt.

10

54

Rodzynki

40

55

Woda mineralna

Rodzynki - opakowanie 100g.
Lekko gazowana 0,33 l.

szt.
szt.

400

56

Woda mineralna

Lekko gazowana 1,5 l.

szt.

80

57

Sok z rurką

Sok z rurką w kartonach 200 ml

szt.

1500

58

Napój z rurką

Napój z rurką w kartonach 200 ml

szt.

1500

59

Napój w kartonie Jabłkowy

Napój w kartonie Jabłkowy 2l.

szt.

80

60

Napój w kartonie Pomarańczowy

Napój w kartonie Pomarańczowy 2 l.

szt.

80
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L.p.

Nazwa zamawianego towaru

Opis oraz minimalny skład zamawianego towaru

1

2

3

Nazwa oferowanego towaru
/nazwa, typ, właściwości,
określenie wszystkich
parametrów opisanych
w kolumnie nr 3/*
4

Jednostka
miary

Maksymalna
ilość

Cena
jednostkowa
netto

Wartość
netto
kol. 6 x kol. 7

Podatek
VAT %

5

6

7

8

9

D. (Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej) Razem (suma od 1 do 60)
Komenda Straży Miejskiej

1

2

Woda mineralna naturalna typu
Piwniczanka lekko gazowana (zielona)
0,5L lub równoważna

Opis produktu: Uzdrowiskowa naturalna
woda mineralna lekko gazowana
Skład mineralny: wysoko zmineralizowana
posiada w składzie kationy: wapniowy
180mg/l, sodowy 133mg/l, magnezowy
87mg/l, potasowy 13,0 mg/l, litowy 0,6mg/l
oraz aniony: wodowęglanowy 1260,
siarczanowy 32, fluorkowy 0,22.

Woda mineralna naturalna typu
Piwniczanka lekko gazowana (zielona)
0,5L lub równoważna

Opis produktu: Uzdrowiskowa naturalna
woda mineralna lekko gazowana
Skład mineralny: wysoko zmineralizowana
posiada w składzie kationy: wapniowy
180mg/l, sodowy 133mg/l, magnezowy
87mg/l, potasowy 13,0 mg/l, litowy 0,6mg/l
oraz aniony: wodowęglanowy 1260,
siarczanowy 32, fluorkowy 0,22.

szt.

1500

szt.

300

E. (Komenda Straży Miejskiej) Razem (suma od 1 do 2)
Wydział Organizacyjny
1

Baton 51 g. typu 3 BIT XXI lub
równoważne
Baton w czekoladzie 51g typu Snickers
lub równoważny

2

3
4
5

Baton wafelek mleczny 50g typu
Góralki lub równoważny
Baton 36gx32 szt. typu Prince Polo lub
równoważne
Baton 38g typu Danusia Classic lub
równoważny

Baton czekoladowo-mleczny 46 % z
nadzieniem mlecznym30 %, herbatnikiem,
kakao
Opis produktu: Batony z nadzieniem
nugatowym i orzeszkami ziemnymi oblanymi
karmelem i mleczną czekoladą,
nugatowe nadzienie (14%) ze świeżo
prażonymi orzeszkami ziemnymi (24%)
Opis produktu: kruchy wafelek przekładany
kremem mlecznym 72%, w polewie kakaowej,
mleko w proszku 10%, polewa kakaowa 7,5%
Opis produktu: zawartość masy kakaowej w
czekoladzie min. 43%
Opis produktu: czekolada nadziewana,
składniki - czekolada 55%, tłuszcz roślinny,
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szt.

100

szt.

100

szt.

100

karton

5

szt.

100

L.p.

Nazwa zamawianego towaru

Opis oraz minimalny skład zamawianego towaru

1

2

3

Baton 45g typu Kit Kat Nestle lub
równoważne
6

7

Baton 48 g typu studencki XXL lub
równoważny

Baton 48 g, typu Maciek XXL lub
równoważny
8

9

10

11

Baton 48g typu Adaś lub
równoważne

Baton czekoladowy 48 g typu Ikar XXL
lub równoważny

Batonik 35gx35 szt. typu Princessa
czekoladowa Nestle lub równoważne

14

Batonik czekoladowy 46 gx28 szt.
typu Princessa mleczna Nestle Maxi
lub równoważne
Batonik w czekoladzie 52g.x28 szt.
typu Prince Polo XXL lub równoważny
Ciasteczka czekoladowe 50 g. typu
hoppo OZMO lub równoważne

15

Ciastka herbatniki 350 g. typu petit
beurre Hazal lub równoważne

12
13

orzechy arachidowe 35%, mleko w proszku
odtłuszczone, kakao niskotłuszczowe
Opis produktu: paluszek waflowy w mlecznej
czekoladzie 67,7%, odtłuszczone mleko w
proszku, tłuszcz kawowy, miazga kakaowa,
tłuszcz roślinny i mleczny, kakao w proszku o
obniżonej zawartości tłuszczu
Opis produktu: czekolada nadziewana,
składniki - czekolada 52%, marmolada
wiśniowa 6%, tłuszcz roślinny, śmietanka
kremowa
Opis produktu: czekolada mleczna
nadziewana, składniki - czekolada mleczna
52%, produkt zawiera mleko, jaja, soję, żółtko
w proszku, zawartość masy kakaowej w
czekoladzie min. 30%
Opis produktu: czekolada nadziewana,
składniki - czekolada 52%, śmietanka
kremowa 5,1%, mleko zagęszczone 3,8%,
zawartość masy
Opis produktu: czekolada nadziewana 52%,
tłuszcz roślinny utwardzony, mleko w proszku
odtłuszczone, zagęszczone, śmietanka
kremowa, wafle, tłuszcz kakaowy
Opis produktu: wafelek przekładany
puszystym kremem czekoladowym, oblany
czekoladą deserową, czekolada 38,3%
Opis produktu: wafelek przekładany
puszystym kremem kakaowym oblany
mleczną czekoladą, czekolada 37,2%
Opis produktu: kruchy wafelek z kremem
kakaowym 49% oblany czekoladą 30%
Opis produktu: ciasteczka z kremem
czekoladowym 60%
Opis produktu: ciastka nie zawierają
pochodnych wieprzowiny, produkt zawiera
gluten oraz produkty pochodzenia mlecznego
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Nazwa oferowanego towaru
/nazwa, typ, właściwości,
określenie wszystkich
parametrów opisanych
w kolumnie nr 3/*
4

Jednostka
miary

Maksymalna
ilość

Cena
jednostkowa
netto

Wartość
netto
kol. 6 x kol. 7

Podatek
VAT %

5

6

7

8

9

szt.

50

szt.

100

szt.

100

szt.

100

szt.

100

karton

3

karton

3

karton

3

szt.

30

szt.

20

L.p.

Nazwa zamawianego towaru

Opis oraz minimalny skład zamawianego towaru

1

2

3

16

Ciastka herbatniki 80g typu Maltanki
Krakuski lub równoważne
Ciastka - paluszki 200 g typu LAJKONIK
lub równoważne

17

18
19

Ciastka w czekoladzie 39g typu
Grześki lub równoważne
Ciastka w pudełku 3 kg typu Mix z
rodzynką lub równoważne
Ciastka wafelki w czekoladzie 220 g.
typu De Luxe Skawa lub równoważne

20

21

Ciastka 125 g. typu Anita Hazal lub
równoważne

22

Ciastka 145 g. typu Junier Lajkonik,
wawelskie smoki lub równoważne

23

24

25

Ciastka 168 g. typu "Łakotki deserowe
San"

Ciastka biszkopty z galaretką w
polewie 140g
typu Wedel lub równoważne
Ciastka biszkopty 110 g.

26

Ciastka deserowe z cukrem 200 g. typu
Krakuski lub równoważne

27

Ciastka herbatniki 79 g typu

i sojowego
Opis produktu: ciastka herbatniki w masie
czekoladowej 49%
Opis produktu: Paluszki o niepowtarzalnym
delikatnym smaku i tradycyjnej recepturze.
Skład: mąka pszenna, sól, tłuszcz roślinny,
drożdże, regulator kwasowości: wodorotlenek
sodu, substancja spulchniająca: w
Opis produktu: Kruchy wafelek przekładany
kremem i oblany czekoladą Opis produktu: ciastka zawierające tłuszcz
roślinny utwardzony, ziarna słonecznika 14%,
orzechy arachidowe 14%, pestki dyni 7%
Opis produktu: wafelki w czekoladzie
przekładane kremem kakaowym, czekolada
35%, kakao o obniżonej zawartości
tłuszczu2,3 %, mleko odtłuszczone w proszku,
lecytyna sojowa
Opis produktu: pszenica, mąka, krem 21%,
cukier ratyfikowany, odżywcze mleko w
proszku
Opis produktu: ciasteczka krakersy wawelskie
smoki, w 6 różnych kształtach,, wyjątkowo
kruche i delikatne,
Opis produktu: ciastka deserowe, herbatniki
dekorowane cukrem, mąka pszenna,
cukier20%, olej palmowy, mleko pełne w
proszku, pszenica
Opis produktu: ciastka biszkoptowe w
polewie o smaku owocowym 45% biszkopty
40%
Opis produktu: produkt dla alergików zawiera
glutan z pszenicy, jaja, soję
Ciastka bez dodatku substancji
konserwujących, barwników, mleko w
proszku odtłuszczone
Opis produktu: herbatniki w polewie
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Nazwa oferowanego towaru
/nazwa, typ, właściwości,
określenie wszystkich
parametrów opisanych
w kolumnie nr 3/*
4

Jednostka
miary

Maksymalna
ilość

Cena
jednostkowa
netto

Wartość
netto
kol. 6 x kol. 7

Podatek
VAT %

5

6

7

8

9

szt.

30

szt.

100

szt.

200

karton

3

szt.

20

szt.

30

szt.

30

szt.

30

szt.

50

szt.

20

szt.

50

szt.

20

L.p.

Nazwa zamawianego towaru

Opis oraz minimalny skład zamawianego towaru

1

2

3

28

Regionalne lub równoważne
Ciastka herbatniki 1 kg. typu Markiza
Ciastka herbatniki korzenne 2,5 kg

29
Ciastka krakersy 180 g. typu "Lajkonik"
30
Krakowskie Talarki 170 g typu
Lajkonik lub równoważne
31

32

Ciastka kreolka 90 g. typu Wawel lub
równoważne
Paluszki 250 g. typu Junior Lajkonik

33

34

35

36

37
38

Ciastka piernik w czekoladzie 150 g
typu Skawa lub równoważne

Ciastka piernik w czekoladzie 1kg typu
TORIMEX lub równoważne

Ciastka precle chrupkie 130 g typu
LAJKONIK lub równoważne

Wafel z kremem w czekoladzie 33g.-35
g. typu Princessa (Różne smaki) lub
równoważna
Ciastka wafelki 180 g. typu Skawa lub
równoważne

kakaowej min. 26%
Opis produktu: herbatniki markiza kakaowa z
kremem śmietankowym
Opis produktu: ciastka herbatniki korzenne,
słodkie serduszka, tłuszcz roślinny, syrop
glukozowo – fruktozowy, przyprawy korzenne
Opis produktu: najwyższej jakości oryginalna
receptura dzięki której ciastka są zawsze
świeże i chrupiące
Opis produktu: Ciasteczka wyróżniające się
delikatnym smakiem i wyjątkową kruchością.
Wykonane z naturalnych składników, Mąka
pszenna, sól tłuszcz roślinny, drożdże,
jęczmienny ekstrakt słodowy.
Opis produktu: wafelki kakaowe w
czekoladzie przekładane kremem kakaowym
w czekoladzie, czekolada 31,5%
Opis produktu: paluszki o smaku waniliowym,
tłuszcz roślinny, jęczmień, wyjątkowo
delikatny i kruchy produkt ze starannie
wyselekcjonowanych składników
Opis produktu: pierniczki w czekoladzie z
nadzieniem śliwkowym 29%,przecier
jabłkowy, przecier śliwkowy 10%, czekolada
18%
Opis produktu: pierniczki w czekoladzie w
kształcie serca, nadzienie wieloowocowe,
tłuszcz cukierniczy, karmel, nadzienie
wieloowocowe
Opis produktu: precle słone, zawierają olej
roślinny, jęczmień, ekstrat słodowy,
smakowity mix, legendarny smak, złota jakość
wypieku
Opis produktu: Kruchy wafelek przekładany
kremem i oblany czekoladą - różne smaki.
Opis produktu: wafelki, miazga sezamowa,
cukier utwardzony, tłuszcz roślinny, skrobia
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Nazwa oferowanego towaru
/nazwa, typ, właściwości,
określenie wszystkich
parametrów opisanych
w kolumnie nr 3/*
4

Jednostka
miary

Maksymalna
ilość

Cena
jednostkowa
netto

Wartość
netto
kol. 6 x kol. 7

Podatek
VAT %

5

6

7

8

9

karton

10

karton

5

szt.

20

szt.

30

szt.

30

szt.

50

szt.

30

karton

10

szt.

30

szt.

50

szt.

30

L.p.

Nazwa zamawianego towaru

Opis oraz minimalny skład zamawianego towaru

1

2

3

39

Ciastka wafelki 24x50g typu "Eliteski"
lub równoważne

40

Ciastka wafelki 33g.x24 typu "Pepita"
lub równoważne
Ciastka wafelki w czekoladzie 1 kg

41
Ciastka wafelki w czekoladzie 1,6 kg
typu SKAWA lub równoważne
42

43

Ciastka wafle 15g.x24 typu "Solen
Classic" lub równoważne
Ciastka wafle kakao w czekol. 2 kg.

44

45
46
47

48

49

Ciastka wafle w czekoladzie 35x51g.
XXL typu Nestle
Coca cola 2,5 l.
CUKIER 1kg - typu cukier kryształ o
drobnym granulacie lub równoważny
Cukierek 3 kg. typu Pyszne polskie
słodycze lub równoważne

Cukierek krówka o smaku
śmietankowo-toffi 6kg typu Krówka
Popularna Żywiecka lub równoważna

ziemniaczana
Opis produktu: wafelki w czekoladzie
przekładane karmelem orzechowym w
czekoladzie
Opis produktu: czekolada mleczna 25%,
kruche ciasteczka 35%, nadzienie kokosowe
29%, draże 11%
Opis produktu: Kruchy wafel ze smakowitym
nadzieniem otoczony dookoła polewą z
nadzieniem o smaku czekoladowym.
Opis produktu: ciastka w czekoladzie
kakaowe, wafle przekładane masą kakaową o
obniżonej zawartości tłuszczu 4%, mleko
odtłuszczone w proszku, cukier utwardzony,
tłuszcz roślinny
Opis produktu: wafelki przekładane karmelem
kakaowym, 78%, odtłuszczone mleko w
proszku
Opis produktu: Kruchy wafel ze smakowitym
nadzieniem otoczony dookoła polewą
kakaową, Wafel w otoczony polewą z
nadzieniem o smaku kokosowym, mlecznym,
orzechowym i czekoladowym.
Opis produktu: chrupiący wafel w czekoladzie
deserowej przekładany kremem
czekoladowym
Opis produktu: napój gazowany o smaku cola
Opis produktu: cukier biały, kryształ o
drobnym granulacie.
Skład: 100% cukru.
Opis produktu: cukierki zawierające polewę
22%, proszek kakaowy o obniżonej zawartości
tłuszczu, mleko w proszku, tłuszcz roślinny,
polewa biała
Opis produktu: Krówka śmietankowo-toffi z
charakterystyczną tzw. "łezką" czyli
półpłynna likworowo - mleczną masa
znajdująca się w środku cukierka , stanowiąca
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Nazwa oferowanego towaru
/nazwa, typ, właściwości,
określenie wszystkich
parametrów opisanych
w kolumnie nr 3/*
4

Jednostka
miary

Maksymalna
ilość

Cena
jednostkowa
netto

Wartość
netto
kol. 6 x kol. 7

Podatek
VAT %

5

6

7

8

9

karton

5

karton

5

karton

5

karton

5

karton

10

karton

5

karton

5

szt.

30

szt.

50

karton

3

karton

3

L.p.

Nazwa zamawianego towaru

Opis oraz minimalny skład zamawianego towaru

1

2

3

Nazwa oferowanego towaru
/nazwa, typ, właściwości,
określenie wszystkich
parametrów opisanych
w kolumnie nr 3/*
4

Jednostka
miary

Maksymalna
ilość

Cena
jednostkowa
netto

Wartość
netto
kol. 6 x kol. 7

Podatek
VAT %

5

6

7

8

9

karton

5

karton

5

szt.

20

karton

5

karton

5

szt.

200

karton

5

karton

3

karton

3

jego nadzienie.
Skład: cukier, syrop glukozowy, mleko pełne
w proszku (11,5%), masło (4,4%), śmietana
(1,1%), aromaty.

50

51

52

53
54

55

56
57

Cukierki 1 kg typu Fistaszkowe Wawel
lub równoważne

Cukierki galaretka w czekoladzie 3 kg
typu Dobosz lub równoważne

Cukierki galaretka w czekoladzie 350 g
typu mieszanka Krakowska lub
równoważne

Cukierki - lizak 26 g.x50 szt. typu
deseniowy lub równoważny
Cukierki- lizak 13 g.x110 owocowy
typu HIP lub równoważny
Cukierki - lizak kulisty, 11 g. typu
Chupa Chups - różne smaki lub
równoważny
Cukierki musujące 3 kg. typu "Frigo
max" lub równoważne
Cukierki 3 kg. typu pyszne mix lub
równoważne
Cukierki czekoladowe typu Mieszanka
Wedel 2,5 kg lub równoważne

58

Opis produktu: cukierki z orzechowym
nadzieniem, otoczone karmelem
fistaszkowym, 30% nadzienie orzechowe, 12%
nadzienie arachidowe
Opis produktu: cukierki o smaku
truskawkowym, wiśniowym, ananasowym,
bananowym, jabłkowym, śliwkowym,
pomarańczowym
Opis produktu: owocowe smaki w połączeniu
z delikatną deserową czekoladą, o smaku
naturalnej cytryny, dojrzałej pomarańczy,
słodkiej maliny, i egzotycznego ananasa,
czekolada 18,5%, masa kakaowa min. 43%
Opis produktu: naturalnie barwiony o smaku
owocowym, zawierający syrop glukozowy
Opis produktu: naturalnie barwione lizaki
pomadki owocowe, zawierają syrop
glukozowy, utwardzony tłuszcz roślinny
Opis produktu: Kulisty lizak na patyku
wykonany z najwyższej jaskości składników w
owijce z folii w 4 różnych smakach: jabłko,
truskawka, cola, truskawka - śmietanka.
Opis produktu: karmelki musujące o smaku
owocowym z nadzieniem musującym
Opis produktu: cukierki o rdzeniu miękkim w
polewie 24%
Opis produktu: Czekoladowe cukierki o
wyjątkowych smakach, oblane pyszną gęstą
czekoladą. W skład mieszanki wchodzi 7
różnych rodzajów cukierków: Paryski, Liryki,
Nyguski, Bałamutki i Manile, a także
legendarne Pierroty i Bajeczne
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L.p.

Nazwa zamawianego towaru

Opis oraz minimalny skład zamawianego towaru

1

2

3

Cukierki czekoladowe typu Solidarność
Złoty Orzech 2,5 kg lub równoważne
59

60

Cukierki do żucia 1 kg. typu
"Gumiaczki" lub równoważne

61

Cukierki draże czarno-białe 100 g. typu
Galia lub równoważne

62

Cukierki draże o smaku czekoladowym
70 g. typu Skawa lub równoważne

63

64

65

66
67

68

Cukierki draże o smaku
śmietankowym XXL 130g typu Skawa
lub równoważne
Cukierki karmelki w czekoladzie 2,5 kg.
typu kanoldy lub równoważne
Cukierki kukułki 3 kg typu Unitop
Wawel lub równoważne

Cukierki -lizak 8g x 125 szt. typu
deseniowy lub równoważny
Cukierki michałki 1 kg. typu Wolność
lub równoważne
Cukierki mieszanka 1 kg. typu
"Galaxy" lub równoważne

70

Cukierki owocowe 100 g. typu Mix lub
równoważne
Cukierki w czekoladzie 400g. typu
Toffifee lub równoważne

71

Cukierki w czekoladzie orzechowe 1

69

Opis produktu: Czekoladki deserowe z całym
orzechem laskowym w kremie czekoladowo
orzechowym, każda oddzielnie pakowana.
Skład: cukier, tłuszcz roślinny, mleko pełne w
proszku, dodatki
Opis produktu: cukierki rozpuszczalne o
smaku pomarańczowym, cytrynowym, coli i
truskawki min. 3%
Opis produktu: cukierki o składzie kasza
kukurydziana, tłuszcz roślinny, lecytyna
Opis produktu: draże o smaku czekoladowym
w polewie kakaowej 18%, zawiera orzechy
arachidowe
Opis produktu: cukierki draże śmietankowe
1,6% śmietanki w proszku, mleko w proszku
pełne i odtłuszczone
Opis produktu: cukierki o smaku mlecznym
nadzienie karmelkowe, syrop, glukoza, mleko
zagęszczone, cukier
Opis produktu: cukierki karmelki 30% z
nadzieniem kakaowym, kakao o obniżonej
zawartości tłuszczu 4%, śmietanka kremowa,
spirytus
Opis produktu: naturalnie barwiony o smaku
owocowym, zawiera syrop glukozowy
Opis produktu: cukierki zawierające polewę
czekoladową 22 %
Opis produktu: mieszanka cukierki
nadziewane galaretką 20%,
o smaku pomarańczowym, cytrynowym,
truskawkowym w masie czekoladopodobnej
Opis produktu: drobne cukierki owocowe
zawierają syrop glukozowy, soki owocowe
Opis produktu: cukierki z orzechem laskowym
10%, w karmelu orzechowym 41% i kremie
orzechowym 37%
Opis produktu: cukierki deserowe, czekolada z
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Nazwa oferowanego towaru
/nazwa, typ, właściwości,
określenie wszystkich
parametrów opisanych
w kolumnie nr 3/*
4

Jednostka
miary

Maksymalna
ilość

Cena
jednostkowa
netto

Wartość
netto
kol. 6 x kol. 7

Podatek
VAT %

5

6

7

8

9

karton

3

karton

10

szt.

20

szt.

30

szt.

30

szt.

5

karton

3

karton

10

karton

10

karton

5

szt.

30

szt.

10

karton

5

L.p.

Nazwa zamawianego towaru

Opis oraz minimalny skład zamawianego towaru

1

2

3

kg typu Michałki zamkowe Wawel lub
równoważne

nadzieniem orzechowym, orzechy arachidowe
20%,czekolada 18,5%
Opis produktu: cukierki zawierające glukozę,
koncentrat owocowy,(jabłkowy,
truskawkowy, pomarańczowy)
Opis produktu: cukierki twarde syrop
glukozowy, mentol, olejki eukaliptusowe
Opis produktu: lizak z gumą balonową o
smaku owocowym, syrop kukurydziany, baza
gumowa, kwas jabłkowy
Opis produktu: masa kakaowa w czekoladzie
min. 46%
Opis produktu: czekolada z nadzieniem o
smaku karmelowym 32% karmelu, 18 szt.
oddzielnie pakowanych czekoladek
Opis produktu: czekolada mleczna
odtłuszczona z nadzieniem toffi, oprócz
tłuszczu kakaowego zawiera tłuszcz roślinny
Opis produktu: czekolada ze słodkimi
rodzynkami, nadziewana, 65% czekolady,
5,2% rodzynki
Opis produktu: czekolada nadziewana
wysokiej jakości składniki, czekolada 50%

72
73
74

Cukierki w czekoladzie 1 kg typu
"Toffix" lub równoważne
Cukierki 20 szt .x 23,5 g. typu halls
VITA C lub równoważne
Cukierki -lizak 100 szt x 18 g. typu
Pimpop lub równoważne

76

Czekolada 100 g typu Alpen Gold lub
równoważne
Czekolada 100 g typu Baron Baronetta
lub równoważne

77

Czekolada 100 g typu Toffi Alpinella
lub równoważne

78

Czekolada 102 g typu Malaga Wawel
lub równoważne

79

Czekolada 102 g typu złoty kasztanek
Wawel lub równoważna

75

82

Czekolada gorzka 100 g typu Dark
Wedel lub równoważna
Czekolada gorzka 100g typu
krakowska Wawel lub równoważne
Czekolada luksusowa z orzechami
laskowymi 300g typu Milka lub
równoważne

83

Czekolada mleczna 100 g typu Elit
Choco lub równoważne

80
81

84

Czekolada mleczna 100 g z nadzieniem
typu Wedel (różne smaki) lub

Opis produktu: czekolada zawierająca 90%
cacao, duża zawartość ziaren kakaowca
Opis produktu: czekolada zawierająca 70%
kakao, kakao o obniżonej zawartości tłuszczu
Opis produktu: czekolada mleczna z
alpejskiego mleka z nadzieniem migdałowym
42%, z migdałami 8%, tłuszcz roślinny, miazga
kakaowa, odtłuszczone mleko w proszku,
masa kakaowa w czekoladzie min. 30%
Opis produktu: czekolada mleczna z
orzechami arachidowymi 10%, masa kakaowa
min. 25%
Opis produktu: mleczna czekolada kryjąca
wewnątrz nadzienie truskawkowe, toffi,
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Nazwa oferowanego towaru
/nazwa, typ, właściwości,
określenie wszystkich
parametrów opisanych
w kolumnie nr 3/*
4

Jednostka
miary

Maksymalna
ilość

Cena
jednostkowa
netto

Wartość
netto
kol. 6 x kol. 7

Podatek
VAT %

5

6

7

8

9

karton

5

karton

5

karton

3

szt.

30

szt.

20

szt.

30

szt.

20

szt.

20

szt.

20

szt.

50

szt.

30

szt.

50

szt.

50

L.p.

Nazwa zamawianego towaru

Opis oraz minimalny skład zamawianego towaru

1

2

3

85

równoważna
Czekolada mleczna 200 g typu Alpen
Gold lub równoważne

86

Czekolada mleczna krówkowa 100 g.
typu Wawel lub równoważne

87

Czekolada nadziewana truskawkowa
100 g typu Wedel lub równoważne

88

89
90
91
92
93
94

95

Czekolada z orzechami laskowymi 128
g typu Vobro Nutino lub równoważna
Czekoladki 180 g. typu Vobro
Delissimo lub równoważne
Czekoladki - bombonierka 120g. typu
Classic lub równoważne
Czekoladki mleczne 30szt.x48g. Typu
Wawel lub równoważna
Czekoladki 148 g. typu Vobro różne
lub równoważne
Czekoladki 30x21,5 g typu Milky Way
lub równoważne
Czekoladki galaretka pianka 400 g typu
Dobosz lub równoważne
Czekoladki galaretki w czekoladzie 2,8
kg typu Mieszanka Krakowska lub
równoważna

Czekoladki Nadziewane 1 kg typu Tiki
Taki WAWEL lub równoważne
96

97

Czekoladki Nadziewane 1 kg typu
Kasztanki kakaowe z wafelkami

wiśniowe, malinowe, kokosowe, orzechowe.
Opis produktu: czekolada mleczna z
rodzynkami 16%, i całymi orzechami 8%,
zawiera orzechy laskowe
Opis produktu: czekolada z nadzieniem
krówkowym, czekolada mleczna 64%
Opis produktu: czekolada mleczna o smaku
truskawkowym , zawiera 1,3 % soku
truskawkowego, czekolada mleczna 50%
Opis produktu: czekolada mleczna
nadziewana z orzechami laskowymi 10% ,
czekolada mleczna 45%
Opis produktu: czekoladki z orzechowym
karmelem i chrupiącymi kuleczkami,
czekolada 38%
Opis produktu: czekoladki z nadzieniem 50 %
czekolady
Opis produktu: czekolada mleczna z
nadzieniem krówkowym czekolady min. 50%
Opis produktu: praliny z czekolady mlecznej
deserowej, czekolada 60%
Opis produktu: czekoladki z białym puszystym
nadzieniem 61%, oblany mleczną czekoladą
Opis produktu: galaretka w czekoladzie 15%,
miazga kakaowa, koncentrat soku
Opis produktu: kompozycja galaretka w
czekoladzie deserowej o różnych smakach:
cytrynowym, ananasowym, pomarańczowym,
malinowym, każdy cukierek oddzielnie
pakowany, cukier, syrop skrobiowy,
czekolada,
Opis produktu: Czekoladki z miękkim
nadzieniem dwuwarstwowym kokosowoorzechowym oblane pyszną czekoladą,
zawartość masy kakaowej w czekoladzie min.
41%.
Opis produktu: Czekoladki z nadzieniem
czekoladowo waflowym każda oddzielnie
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Nazwa oferowanego towaru
/nazwa, typ, właściwości,
określenie wszystkich
parametrów opisanych
w kolumnie nr 3/*
4

Jednostka
miary

Maksymalna
ilość

Cena
jednostkowa
netto

Wartość
netto
kol. 6 x kol. 7

Podatek
VAT %

5

6

7

8

9

szt.

30

szt.

20

szt.

20

szt.

20

szt.

20

szt.

30

karton

5

szt.

30

karton

5

szt.

30

karton

5

karton

5

karton

5

L.p.

Nazwa zamawianego towaru

Opis oraz minimalny skład zamawianego towaru

1

2

3

WAWEL lub równoważne
Czekoladki Nadziewane 2,5 kg typu
Malaga WAWEL lub równoważne
98

99

Czekoladki rafaello 150 g typu Ferrero
lub równoważne

100

Czekoladki typu "kinder" 100 g lub
równoważne

101

Czekoladki w puszce 300 g. typu śliwka
w czekoladzie Wawel lub równoważny

104

Czekoladowe ptasie mleczko
waniliowe 400 g typu Dobosz lub
równoważne
Guma do żucia z cukrem typu Mamba
pasek 4szt.x 6 g= 24g. Lub
równoważne
Herbata (100 torebek w opakowaniu)
typu minutka lub równoważne

105

Herbata (100 torebek w opakowaniu)
typu saga lub równoważne

106

Herbata (100 torebek w opakowaniu)
typu lipton lub równoważne

102

103

107
108
109

Herbata (100 torebek w opakowaniu)
typu Loyd Tea - ekspres lub
równoważne
Herbata owocowa 40 g typu Loyd Tea
lub równoważna
Herbata owocowa ekspresowa (20 szt.
w opakowaniu) typu Herbaciany ogród

zawinięta w złotko, zawartość masy kakaowej
w czekoladzie min. 41%.
Opis produktu: Czekoladki nadziewane
półpłynnym nadzieniem z dodatkiem
rodzynek w pysznej deserowej czekoladzie,
zawartość masy kakaowej w czekoladzie min.
41%.
Opis produktu: smakołyk z chrupiącego
wafelka z całymi migdałami w środku, suszony
kokos 23,5%
Opis produktu: batonik czekoladowy, mleko,
kakao, węglowodany, tłuszcze, błonnik, wapń,
fosfor, witamina B 12
Opis produktu: czekoladki w puszce,
kandyzowane owoce śliwki 70%, w
czekoladzie 30%
Opis produktu: czekolada 15%, lecytyna
sojowa, mleko w proszku, białko jaja kurzego
w proszku
Opis produktu: cukierki do żucia w 4 smakach

Opis produktu: Herbata w torebkach do
ekspresowego zaparzania, herbata z
naturalnych składników
Opis produktu: herbata czarna expresowa,
zawiera węglowodany, błonnik, naturalne
składniki wszystkich herbat
Opis produktu: Herbata w torebkach do
ekspresowego zaparzania, herbata z
naturalnych składników
Opis produktu: herbata cejlon, czarna
expresowa zawiera węglowodany, błonnik,
naturalne składniki wszystkich herbat
Opis produktu: herbata owocowa, delikatna
mieszanka owoców, w torebce piramidce
Opis produktu: Herbata owocowa w
torebkach do ekspresowego zaparzania,
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Nazwa oferowanego towaru
/nazwa, typ, właściwości,
określenie wszystkich
parametrów opisanych
w kolumnie nr 3/*
4

Jednostka
miary

Maksymalna
ilość

Cena
jednostkowa
netto

Wartość
netto
kol. 6 x kol. 7

Podatek
VAT %

5

6

7

8

9

karton

5

szt.

20

szt.

30

szt.

20

szt.

30

szt.

100

opakowanie

opakowanie

opakowanie

opakowanie

50

50

10

10

szt.

10

opakowanie

10

L.p.

Nazwa zamawianego towaru

Opis oraz minimalny skład zamawianego towaru

1

2

3

(różne smaki) lub równoważna

110
111

112

113
114

115

116

117

118
119
120
121

Kakao 300 g. typu Puchatek lub
równoważne
Kawa 250 g. typu Tchibo Exclusive mielona
Kawa mielona 500 g. typu Gala lub
równoważna

Kawa rozpuszczalna 200 g. typu
Maxwell House lub równoważna
Kawa mielona 250g typu Jacobs
Kronung lub równoważna
Kawa ropuszczalna 200g typu
NESCAFE Orginal Extra-Forte lub
równoważna
Kawa rozpuszczalna 200g typu Jacobs
Cronat Gold lub równoważna
Kawa rozpuszczalna 250g typu Prima
lub równoważna

Kawa sypana 500 g typu Jakobs .lub
równoważna
Kawa sypana 500g. typu Prima lub
równoważna
Miód wielokwiatowy 1 l.
Napój 2 l. typu Costa lub
równoważny

herbata owocowa z naturalnych składników,
które są źródłem witamin, soli mineralnych i
mikroelementów.
Opis produktu: napój kakaowy z wapniem, i
witaminami E,C,B6, B12, kwas foliowy
Opis produktu: Kawa mielona o harmonijnym
smaku,100% najwyższej jakości kawy
naturalnej- mielone ziarna.
Opis produktu: kawa mielona 100 % robusta,
o niezwykle pełnym i intensywnym smaku i
aromacie, mieszanka starannie dobranych
ziaren tworzy wysokiej jakości kawę
Opis produktu: aromatyzowana rozpuszczalna
kawa 100 % kawy naturalnej
Opis produktu: Kawa mielona 100%
najwyższej jakości kawy naturalnej - mielone
ziarna, zawiera białko, tłuszcz, węglowodany,
Opis produktu: Czarna, mocna a przy tym
intensywna i aromatyczna kawa
rozpuszczalna typu espresso, w słoiku, 100%
najwyższej jakości kawy typu Arabika
Opis produktu: Kawa rozpuszczalna o
harmonijnym smaku, w słoiku
100% najwyższej jakości kawy naturalnej.
Opis produktu: Kawa rozpuszczalna o
harmonijnym smaku, 100 % najwyższej jakości
kawy naturalnej, zawiera białko tłuszcz
węglowodany
Opis produktu: Kawa mielona o harmonijnym
smaku, 100% najwyższej jakości kawy
naturalnej - mielone ziarna.
Opis produktu: drobno mielona, łagodnie
palona o delikatnym smaku i aromacie
Opis produktu: miód pszczeli wielokwiatowy,
nektarowa mieszanka miodów
Opis produktu: napój owocowy wzbogacony
w wit. C, niegazowany, pasteryzowany, bez
dodatku substancji konserwujących, 25%
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Nazwa oferowanego towaru
/nazwa, typ, właściwości,
określenie wszystkich
parametrów opisanych
w kolumnie nr 3/*
4

Jednostka
miary

Maksymalna
ilość

Cena
jednostkowa
netto

Wartość
netto
kol. 6 x kol. 7

Podatek
VAT %

5

6

7

8

9

szt.

20

szt.

20

szt.

20

szt.

10

szt.

20

szt.

10

szt.

10

szt.

10

szt.

10

szt.

20

szt.

30

szt.

50

L.p.

Nazwa zamawianego towaru

Opis oraz minimalny skład zamawianego towaru

1

2

3

122
123
124
125
126

127

128

129

130

131

Napój jabłkowy 200 ml typu Cymes lub
równoważny
Ketchup 1 l. typu Markowy lub
równoważny
Soczki kartonik 200 ml typu Tymbark
lub równoważny
Musztarda 1 l. typu Roleski lub
równoważny
Przyprawy 200 g typu Kucharek lub
równoważne
Sok owocowy 1 l. 100 % owoców
czarna porzeczka typu Tymbark lub
równoważny
Sok owocowy 1 l. jabłkowy 100 %
owoców typu Tymbark lub
równoważny
Sok owocowy 1 l. pomarańczowy 100
% owoców typu Tymbark lub
równoważny
Sok owocowy - nektar 1 l. z czarnej
porzeczki - typu Tymbark lub
równoważny

Sok owocowy - nektar 1 l. z
grejpfrutów typu Tymbark lub
równoważny
Soki 2l/różne smaki typu Caprio lub
równoważne

132

soków owocowych
Opis produktu: napój jabłkowy niegazowany
sok jabłkowy 6% , 37% soków zagęszczanych
Opis produktu: przyprawa zawiera przecier
pomidorowy 59%
Opis produktu: napój jabłkowy niegazowany
Opis produktu: przyprawa w opakowaniu
plastikowym, delikatesowa, chrzan 4%,
gorczyca, kwas cytrynowy, ekstrat przypraw
Opis produktu: przyprawa do potraw mięs i
ryb, warzywa suszone 15,2%
Opis produktu: produkowany z wysokiej
jakości owoców czarnej porzeczki dzięki
czemu smak soku jest doskonały i
niepowtarzalny, 100% soku czarnej porzeczki,
Opis produktu: produkowany z wysokiej
jakości owoców dzięki czemu smak soku jest
doskonały i niepowtarzalny, 100% soku
jabłkowego,
Opis produktu: produkowany z wysokiej
jakości owoców pomarańczy dzięki czemu
smak soku jest doskonały i niepowtarzalny,
100% soku pomarańczowego
Opis produktu: nektar owocowy z wysokiej
jakości owoców czarnej porzeczki o
doskonałym i niepowtarzalnym smaku, woda,
sok z czarnej porzeczki, cukier i/lub syrop
glukozowo - fruktozowy, aromaty,
Opis produktu: nektar owocowy z wysokiej
jakości owoców grejpfruta dzięki czemu smak
soku jest doskonały i niepowtarzalny, 100%
sok z czerwonych grejpfrutów,
Opis produktu: napój owocowy z
zagęszczonego soku bez dodatku cukru,
zawiera naturalnie występujące cukry,
niegazowany, pasteryzowany, wzbogacony
wit. C, sok zagęszczony 21%
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Nazwa oferowanego towaru
/nazwa, typ, właściwości,
określenie wszystkich
parametrów opisanych
w kolumnie nr 3/*
4

Jednostka
miary

Maksymalna
ilość

Cena
jednostkowa
netto

Wartość
netto
kol. 6 x kol. 7

Podatek
VAT %

5

6

7

8

9

szt.

200

szt.

30

szt.

200

szt.

20

szt.

5

szt.

50

szt.

30

szt.

50

szt.

30

szt.

30

szt.

50

L.p.

Nazwa zamawianego towaru

Opis oraz minimalny skład zamawianego towaru

1

2

3

133

Szynka konserwowa 455 g. typu
Krakus lub równoważna

134

Woda mineralna naturalna, lekko
gazowana 0,5 l typu Piwniczanka
(zielona) lub równoważna

135

Woda mineralna naturalna, lekko
gazowana 1,5l. typu Piwniczanka
(zielona) lub równoważna

Nazwa oferowanego towaru
/nazwa, typ, właściwości,
określenie wszystkich
parametrów opisanych
w kolumnie nr 3/*
4

Opis produktu: szynka konserwowa
wieprzowa, pasteryzowana, mięso wieprzowe
z szynką 80%
Opis produktu: uzdrowiskowa naturalna woda
mineralna - lekko gazowana, woda
wysoko zmineralizowana posiada w składzie
kationy: wapniowy 180 mg/l, sodowy 133
mg/l, magnezowy 8
Opis produktu: uzdrowiskowa naturalna woda
mineralna - lekko gazowana,
woda wysoko zmineralizowana posiada w
składzie kationy: wapniowy 180 mg/l, sodowy
133 mg/l, magnezowy 87 mg/l,

Jednostka
miary

Maksymalna
ilość

Cena
jednostkowa
netto

Wartość
netto
kol. 6 x kol. 7

Podatek
VAT %

5

6

7

8

9

szt.

50

szt.

200

szt.

100

F. (Wydział Organizacyjny) Razem (suma od 1 do 135)
Razem cena ofertowa (suma wierszy A, B, C, D, E, F)
* Wykonawca zobowiązany jest w przypadku zaoferowania artykułu równoważnego wskazać w kolumnie 4 nazwę producenta, typ, właściwości oraz określić wszystkie opisane w
kolumnie 3 parametry oferowanego artykułu a także załączyć do oferty informacje producenta (próbki) o właściwościach i parametrach oferowanego artykułu.
W przypadku, gdy Wykonawca oferuje artykuł identyczny z opisem Zamawiającego (artykuł ze wskazaniem nazwy handlowej lub producenta), kolumnę nr 4 można pozostawić
bez wypełnienia. Oznaczać to będzie, iż Wykonawca oferuje artykuł identyczny z opisanym przez Zamawiającego.
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