
Załącznik  nr 1 do zapytania ofertowego 

 

………………………………………. 
         (miejscowość, data)        

 

Wykonawca: 

…………………………….… 

……………………………… 

……………………………… 

      Zamawiający: 

      Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zbąszyniu 

      ul. Mostowa 10 

      64-360 Zbąszyń 

 

 

OFERTA  CENOWA 

 

W nawiązaniu do zapytania ofertowego dotyczącego zakupu i dostawy artykułów 

spożywczych, warzyw i owoców składam ofertę następującej treści: 

 

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu 

zamówienia za następującą cenę: 
L.p. Nazwa jedn.  

miary 

ilość  

szacunkowa 

cena 

jednostko 

wa netto 

wartość 

netto 

w zł 

stawka 

podatku 

VAT 

 w % 

cena 

jednostkowa 

brutto 

Wartość 

brutto w 

zł 

1.  cukier biały kg 150      

2.  mąka kg 180      

3.  syrop Herbapol 

(różne rodzaje) 5 l. 

szt 75      

4.  miód 380 g. szt 96      

5.  woda mineralna 

Primavera 5 l. 

szt 87      

6.  sok Kubuś 290 ml szt 300      

7.  sok pomidorowy 

Pudliszki 290 ml 

szt 180      

8.  dżem truskawkowy 

300 g. 

szt 84      

9.  herbata indyjska 

Grand 

szt 60      

10.  kakao 300 g. szt 39      

11.  krem Nutella 600 g. szt 36      

12.  majonez Winiary 

400 g. 

szt 36      

13.  filet z makreli w 

sosie 

pomidorowym 170 

g. 

szt 42      

14.  śledź matias filet 

solony – wiadro 

4,022 

szt 6      

15.  ciastka Grześ 

b/czek. 

szt 705      

16.  chrupki 

kukurydziane 

szt 180      

17.  rogal 7 days szt 1125      

18.  pasztet drobiowy 

131 g. 

szt 48      

19.  makaron Hugli nitki 

5 kg  

kg 60      

20.  makaron Hugli kg 60      



rurki 5 kg 

21.  makaron Hugli 

świderki 5 kg 

kg 60      

22.  makaron spaghetti kg 60      

23.  makaron kolanka kg 30      

24.  makaron kokardki kg 30      

25.  makaron ryżowy kg 30      

26.  sól spożywcza kg 30      

27.  majeranek szt 15      

28.  sos sojowy ciemny szt 30      

29.  sos pieczeniowy szt 150      

30.  olej rzepkowy 5 l. szt 30      

31.  budyń waniliowy szt 240      

32.  kisiel szt 90      

33.  kasza jęczmienna kg 120      

34.  przyprawa Wega 

bez soli 5 kg 

szt 6      

35.  płatki śniadaniowe 

czekoladowe 

szt 45      

36.  płatki śniadaniowe 

kukurydziane 

szt 30      

37.  olej lniany szt 33      

38.  koncentrat 

pomidorowy 

Pudliszki 4,5 kg 

szt 30      

39.  ketchup Fanex 3 kg szt 15      

40.  musztarda stołowa 

Fanex 3 kg 

szt 3      

41.  pyzy 440 g (opak. 

10 szt) 

szt 330      

42.  pieprz 1 kg szt 6      

43.  mąka ziemniaczana kg 15      

44.  przyprawy ziele 

angielskie 

szt 30      

45.  przyprawy liść 

laurowy 

szt 30      

46.  przyprawy oregano szt 30      

47.  ryż biały Risana 

400 g 

szt 180      

48.  kwasek cytrynowy szt 60      

49.  cukier waniliowy szt 60      

50.  przyprawa do mięs szt 30      

51.  winogrono kg 21      

52.  pomidory kg 60      

53.  marchew kg 645      

54.  sałata szt 186      

55.  szczypiorek pęczek szt 90      

56.  rzodkiewka pęczek szt 60      

57.  cytryna kg 84      

58.  jabłka kg 390      

59.  mandarynki kg 150      

60.  banany kg 114      

61.  ogórek zielony kg 30      

62.  ogórki konserwowe 

880 g 

szt 36      

63.  kapusta biała szt 150      

64.  papryka czerwona kg 15      

65.  cebula kg 15      

66.  kapusta kwaszona 

4,8 kg 

szt 30      

67.  ogórki kiszone 3 kg szt 18      

68.  seler kg 30      

69.  pietruszka kg 30      



70.  buraki kg 180      

71.  czosnek szt 30      

72.  por szt 60      

73.  kapusta pekińska szt 60      

74.  kapusta włoska szt 30      

75.  kalafior szt 30      

76.  kapusta modra szt 120      

77.  kukurydza 

konserwowa 

szt 15      

78.  groszek 

konserwowy 

szt 15      

79.  groch łuskany kg 36      

80.  pietruszka suszona kg 3      

81.  kiełki szt 9      

82.  pieczarki kg 30      

83.  czosnek 

granulowany 3 kg 

szt 3      

84.  papryka słodka 2,8 

kg 

szt 3      

85.  papryka ostra 1 kg szt 3      

86.  koperek suszony 

0,2 kg 

szt 3      

 RAZEM     

 

wartość ogółem brutto …………………………….. 

(słownie złotych: ……………………………………………………………………………….) 

 

2. Cena podana w ofercie obejmuje wszelkie koszty związane z powyższym zamówieniem. 

3. Oświadczam, iż dysponuję uprawnieniami, wiedzą, doświadczeniem, potencjałem 

technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia. 

4. Oświadczam, że  

- zapoznałem/am się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń; 

- w razie dokonania wyboru mojej oferty zobowiązuję się do realizacji zamówienia na 

warunkach określonych w zapytaniu ofertowym, w miejscu i terminie określonym przez 

zamawiającego. 

5. Oświadczam, że jestem/ nie jestem płatnikiem podatku VAT. 

6. Termin wykonania przedmiotu zamówienia umowy: 01.01.2017 – 31.03.2017r. 

7. Termin związania ofertą: 30 dni 

 

Osoby do kontaktów z Zamawiającym: 

Imię i nazwisko:…………………………………… tel. kontaktowy: ………………………… 

 

 

 

       ………………………………………… 
        (data, czytelny podpis wykonawcy) 


