Załącznik nr 1 do specyfikacji BPM.ZZP.271.821.2012

SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS OFERTOWY

L.p.

1

Nazwa zamawianego towaru

2

1 Ferrero Kinder Bueno min.
43g lub równoważne

2 Kraft Alpen Gold Bąbolada
Mleczna min. 80g
lub równoważne

3 Kraft Prince Polo Classic XXL
min.52g lub równoważne

4 Storck Guma Mamba min.
27,5g pasek lub równoważne

5 Mieszko Cukierki Zozole min.
75 g lub równoważne

Opis oraz minimalny skład
zamawianego towaru
3
2 kruche wafelki pojedynczo
pakowane wypełnione orzechowym
nadzieniem oblane mleczną
czekoladą (31,5%)
Mleczna czekolada z bąbelkami
powietrza, wartości odżywcze w
100g: tłuszcz: 28%, białko 7%,
węglowodany 60%, pozostałe 5%.

Nazwa oferowanego
Cena
Jednostka Maksymalna
towaru /nazwa, typ,
jednostkowa
miary
ilość
właściwości,parametry/
brutto (zł)
4

5

6

szt

250

szt

250

Pokryty czekoladą wafel składający
się z czterech warstw wafla
połączonych czekoladowym
wypełnieniem.Wartości odżywcze w
100g: białko 5g, tłuszcze 30g, błonnik
3,2g, węglowodany 58,5g
Gumy rozpuszczalne,wartości
odżywcze w 100g: bialko ok.0,1g,
węglowodany 85,4g, tłuszcz 5,4g,
pozostałe 8g

szt

250

szt

250

Cukierki musujące,owocowe

szt

250

7

Wartość brutto
(zł)

Podatek VAT

kol. 6 x kol. 7
8

(%)
9

6 Delicpol Delicje Party
pomarańczowe min.135g lub
równoważne

7 Mars Polska Baton Mars
min.47g
lub równoważne

8 Mars Polska Baton Twix
min.51g lub równoważne

9 Nestle Baton Lion min. 43g
lub równoważne

Biszkopt z galaretką pomarańczową
w czekoladzie,składniki: galaretka
45%, cukier, woda, syrop glukozowy,
zagęszczone soki 1,5%. Biszkopt 40%:
mąka pszenna, cukier, jaja, woda,
skrobia ziemniaczana,
glukoza.Czekolada 15%: cukier,
miazga kakaowa, tłuszcz, aromat:
wanilia.Wartości odżywcze w 100g:
1576/kJ/373 kcal, białko 4g,
węglowodany 70g, tłuszcz 8g.

szt

250

Baton, nugatowe nadzienie (32%)
oblane karmelem (27%) i mleczną
czekoladą. Wartości odżywcze w
100g: białko 4%, węglowodany 71%,
tłuszcz 17%, pozostałe 8%.

szt

250

Dwa cienkie podłużne herbatnikowe
ciasteczka pokryte karmelem oblane
mleczną czekoladą 35%. Wartości
odżywcze w 100g: białko 4,90g,
węglowodany 63,70g, tłuszcz 24,30
g.

szt

250

Baton nadziewany wafel z karmelem
i płatkami ryżowymi w polewie
kakaowej 43g, wartości odżywcze w
100g: węglowodany 65%, tłuszcz
23%, białko 5%, pozostałe 7%.

szt

250

10 Kraft Milka Czekolada Happy
Cows (łaciata) min.100g
lub równoważne

11 Kraft Milka Czekolada
Truskawka min.100g
lub równoważne

12 Ferrero Raffaello min. 150 g
lub równoważne

13 Mieszko Michaszki Duo min.
260g lub równoważne

Czekolada mleczna z alpejskiego
mleka pokryta łatami z białej
czekolady. Skład: cukier, tłuszcz
kakaowy, odtłuszczone mleko w
proszku, miazga kakaowa, serwatka
w proszku, tłuszcz mleczny, pasta z
orzechów laskowych. Masa kakaowa
w czekoladzie mlecznej minimum
30%. Wartości odżywcze w 100g:
węglowodany 60%, tłuszcz 30%,
białko 6%, pozostałe 5%.

szt

250

Czekolada z dwóch warstw: soczystej
truskawki oraz mlecznego kremu
oblana mleczna czekoladą.
Masa kakaowa w czekoladzie
mlecznej minimum 30%. Wartości
odżywcze w 100g: węglowodany
55%, tłuszcz 36%, bialko 5%,
pozostałe 4%.

szt

250

Kokosowy smakołyk z chrupiącego
wafelka, który w środku skrywa
migdał zatopiony w aksamitnym
kremie. Całość otulona jest
delikatnymi płatkami kokosa.
Wartości odżywcze w 100g:
węglowodany 39%, tłuszcz 48%,
białko 9%, pozostałe 4%.
Tradycyjna czekoladka z podwójnym
nadzieniem z orzechów
arachidowych oblana ciemną
czekoladą. Czekoladka posiada dwie
warstwy nadzienia gdzie jedna
warstwa to tradycyjna kakaowa a
druga biała.

szt

250

szt

250

14 Odra Ja i Ty min. 200g
lub równoważne

15 Wawel Baton Krówkowy
Mleczny min. 48g
lub równoważne

16 Storck Toffifee min. 125 g
lub równoważne

17 Solidarność Galaretka
wiosenna min. 500g
lub równoważne

18 Wawel Kasztanki min.430g
lub równoważne

19 Dr Gerard Ciastko Podróże z
pasją (Lemon Curd)
min.180g lub równoważne

20 Wrigley's Skittles Fruit min.
38g lub równoważne

21 Otmuchów Żelki Gumbole
min. 80g lub równoważne

Mieszanka cukierków
dwuwarstwowych o smakach:
jogurtowo-kiwi oraz kawowośmietankowym.
Baton w mlecznej czekoladzie z
półpłynnymi nadzieniem
krówkowym.

szt

250

szt

250

Orzech laskowy (10%) w karmelu
(41%), kremie orzechowym (37%) i
czekoladzie (12%)

szt

250

Mieszanka cukierków czekoladowych
z galaretką w środku. Wyśmienite i
orzeźwiające połączenie owocowej
galaretki z czekoladą deserową

szt

250

Czekoladki z nadzieniem
czekoladowo waflowym każda
oddzielnie zawinięta w złotko 43%
kakao w masie czekoladowej

szt

250

Czekoladki na kruchym ciastku
wypełnione puszystym kremem
śmietankowym i nadzieniem
cytrynowym
małe, kolorowe cukierki do żucia, w
kruchej cukrowej skorupce. Okrągłe,
choć lekko spłaszczone cukierki
posiadają nadrukowaną markową
literę "S".
żelki o smaku owocowym

szt

250

opa

250

szt

250

22 Mieszko Żelki Rainbow 75g
lub równoważne

23 Nestle Princessa Maxi
kokosowe min. 44g
lub równoważne

24 Argo Lizak Vita Mix min.
Torebka 10g*10szt
lub równoważne
25 Kawa Lavazza Qualita ORO
mielona min. 250 g puszka
lub równoważna

26. Kawa Jacobs Cronat Gold
min. 200 g rozpuszczalna
lub równoważne

Tęczowe żelki owocowe superkwaśne
z małą zawartoscią
tłuszczu.Zawierają niezbędne
węglowodany i białko.

szt

250

Wafelek oblany białą czekoladą,
wypełniony kremem kokosowym,
wartości odżywcze w 100g:
węglowodany 59%, tłuszcz 32%,
białko 7%, pozostałe 3%.

szt

250

lizaki z witaminami i sokami
owocowymi

szt

250

kawa mielona o intensywnym i
aromatycznym zapachu. Posiada
wyrafinowany złożony smak o
miękkim i słodkim zabarwieniu oraz
trwały wyjątkowy posmak.
Przyrządzana z najwyższej jakości
mieszanek ,100% zawartości Arabiki

szt

370

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.

szt

370

27. Herbata Unilever Lipton
Yellow Label Tea min. 100
torebek
lub równoważne

Herbata czarna w torebkach do
ekspresowego zaparzania, herbata z
naturalnych składników

szt.

370

RAZEM

..............................................................................
Podpis osoby - osób upowaŜnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

UWAGA
1. W przypadku, gdy Wykonawca oferuje artykuł identyczny z opisem zamawiającego (artykuł ze wskazaniem nazwy handlowej lub producenta), kol. nr 4 moŜna
pozostawić bez wypełnienia. Oznaczać to będzie, iŜ wykonawca oferuje artykuł identyczny z opisanym przez Zamawiającego.
2. W przypadku zaoferowania materiału równowaŜnego naleŜy w kol. 4 wskazać nazwę, typ, właściwości i parametry oferowanego artykułu a takŜe załączyć do
oferty informacje producenta (próbki) o właściwościach i parametrach oferowanego artykułu.
3. Kosztorys naleŜy opracować operując wartościami brutto. Obowiązkiem Wykonawcy jest równieŜ wskazanie stawki podatku VAT dla kaŜdego z artykułów (naleŜy
ją wpisać procentowo w kol. nr 9).
4. NaleŜy wycenić wszystkie pozycje kosztorysu.

