
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 nr 74a.ZSP.ZP.2018 dotyczącego zakupu i dostawy 

artykułów spożywczych składam ofertę następującej treści: 

 

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

zamówienia za następującą cenę: 
L. 

p. 

Nazwa jedn.  

miary 

ilość 

szacun- 

kowa 

cena 

jedn. 

netto 

w zł 

wartość 

netto 

w zł 

stawka 

podatku 

VAT 

 w % 

cena 

jednostkowa 

brutto 

w zł 

Wartość 

brutto w zł 

1.  cukier trzcinowy 

diament  

kg 8      

2.  kasza jaglana 

4x100 

szt 20      

3.  kasza orkiszowa 

4x100 

szt 10      

4.  chleb bezglutenowy 

500g 

szt 20      

5.  bułka grahamka 

bezglutenowa 0,70g 

szt 80      

6.  bagietka czosnkowa 

bezglutenowa 1,65g 

szt 40      

7.  mąka bezglutenowa kg 10      

8.  makaron spaghetti 

bezglutenowy 500g 

szt 4      

9.  makaron nitki 

bezglutenowy 500g 

szt 4      

10.  parówki 

bezglutenowe 100g 

szt 10      

11.  płatki śniadaniowe 

bezglutenowe 

kg 2      

12.  płatki dietetyczne 

250g 

szt 10      

13.  oliwa z oliwek szt 20      

14.  olej kokosowy 

rafinowany 

szt 4      

15.  ciasto francuskie szt 200      

16.  sery pleśniowe 

Lazur 100g 

szt 40      

17.  sery pleśniowe 

Turek 100g 

szt 40      



18.  sery pleśniowe 

Diplomat 100g 

szt 40      

19.  sery pleśniowe 

Castlelo ostry 100g 

szt 40      

20.  ser 

królewski(dziury) 

kg 16      

21.  ser mozarella 125g szt 60      

22.  ser wiejski różne 

smaki 250g 

szt 60      

23.  ser Tarte różne 

smaki 150g 

szt 40      

24.  szynka w płatkach 

czosnkowych 

kg 10      

25.  schab śnieżny-

wędzony ostry 

kg 10      

26.  kiełbasa krucha 

gruba 

kg 10      

27.  pasztet z 

przyprawami 1,31g 

szt 40      

28.  salceson biały 

ozorowy 

kg 1      

29.  salceson czarny 

ozorowy 

kg 1      

30.  salami z pieprzem 

czarnym 250g 

szt 30      

31.  kabanosy drobiowe kg  10      

32.  kabanosy 

wieprzowe 

kg 10      

33.  pieprzówki 

wieprzowe-

wędzone 

kg 10      

34.  pasta z łososia 

Lister 80g 

szt 20      

35.  pasta humus 125g 

 

szt 20      

36.  łosoś wędzony 

plastry-Korall 200g 

szt 20      

37.  papryczki 

nadziewane różne 

smaki 100g 

szt 20      

38.  łosoś w plastrach 

120g 

szt 20      

39.  makrela wędzona 

 

szt 60      

40.  rolmops w zalewie 

700g 

szt 30      

41.  filet śledziowy 

700g 

szt 30      

42.  kawa rozpuszczalna 

100g 

szt 10      

43.  kawa prima 500 g 

 

szt  10      

44.  serek twarogowy 

Primello 150g 

różne smaki  

szt 40      

45.  serek twarogowy 

Elsdorfer 0,90g 

szt 40                                         

46.  ser maasdamer w 

plastrach 300g 

szt 20                                                                              

47.  serek wiejski bez 

laktozy Pilos 200g 

szt 

 

 

80           



48.  serek 

homogenizowany 

Rolmecz 4x150g 

szt 100      

49.  ser pleśniowy z 

nadzieniem Deluxe 

180g 

szt 40      

50.  tyńczyk Nixe w 

sosie własnym 195 

g 

szt 30      

51.  tuńczyk w oliwie 

Deluxe 300g 

szt 40      

52.  metka matarska lub 

cebulowa 200g 

szt 40      

53.  Jagnięcina Karpat 

100g 

szt 20      

54.  pasztet z kaczki, 

gęsi Errameat 300g 

szt 30      

55.  koreczki śledziowe 

Corsano 250g  

różne 

szt 40      

56.  sałatki rybne Dega 

250g różne 

szt 30      

57.  śledź z suszoną 

śliwką 350g  

szt 10      

58.  śledz po polsku 

350g 

szt  10      

59.  przekąski śledziowe 

Balta Mare 110g 

szt 20      

60.  szynka łososiowa 

Berschneider 100g 

różne 

szt 30      

61.  boczek parzony 

150g 

szt 30      

62.  chrzan Krakus 180g szt 6      

63.  koncentrat 

grzybowy Krakus 

300ml 

szt 20      

64.  ciastko z czekoladą 

0,68g 

szt 100      

65.  ciastka pszenne 

0,75g 

szt 100      

66.  bagietka pszenna 

Bakersfield 175g 

szt 100      

67.  bułka czarnuszką i 

cebulką 0,80g  

szt 100      

68.  makaron Premieru 

Fusiloni 500 g 

szt 20      

69.  Pennoni 500g szt 20      

70.  Tagliatelle 250g szt 20      

71.  herbata owocowo-

ziołowa Deluxe 40 

szt opak 

szt 10      

72.  pomidor daktylowy 

Vanity 250g 

szt 40      

73.  awokado Hass szt 40      

  

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: styczeń – grudzień 2019r. 

7. Termin związania ofertą: 30 dni 

 

Osoby do kontaktów z Zamawiającym: 

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

e-mail: ……………………………………………..  

 

 

 

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


