
Sokołów Małopolski, dnia 31.07.2020 r. 

Zespół Szkół im. Jana Pawła II 

36 – 050  Sokołów Małopolski  

Tel./ fax. :  17 77 29 039 

e-mail: zsjp2sokolowmlp@wp.pl 

Dot.: zamówienia w trybie zapytania o cenę  

Zaproszenie do składania ofert                                                                                                          

na zapytanie cenowe nr 5/2020 

W imieniu Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Sokołowie Małopolskim  

(„Zamawiającego”) zapraszam do złożenia oferty w ramach postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na Dostawę artykułów 

spożywczych-grupa produktów: mrożonki, ryby mrożone, drób mrożony na 

potrzeby stołówek Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Sokołowie Małopolskim od 

dnia 01.09.2020r.  do dnia 13.08.2021r.   

Zamawiający informuje jednocześnie, że Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, 

który zaoferuje najniższą cenę. Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę  

i nie może jej zmienić po złożeniu oferty z zastrzeżeniem art. 91 ust 5 i 6. Negocjacje 

ceny nie będą prowadzone 

 Oferty należy składać osobiście lub drogą pocztową  w sekretariacie Zespołu Szkół im Jana 

Pawła II w Sokołowie Małopolskim, 36-050 Sokołów Małopolski, ul. Lubelska 41. Termin 

składania ofert upływa w dniu  17.08.2020r. o godz. 10:00 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.08.2020r. o godz.10:30 w siedzibie Zespołu Szkół im Jana 

Pawła II w Sokołowie Małopolskim,  36-050 Sokołów Małopolski, ul. Lubelska 41 pok. nr 

106. Oferty będą otwierane w kolejności składania 

 Dyrekcja Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Sokołowie Małopolskim informuje, że 

formularz cenowy i wzór umowy do  zapytań  cenowych jest do pobrania na stronie 

internetowej Zespołu Szkół tj. www.zsjp2sokolowmlp.pl 

 Zamawiający 

Załącznik: 

1)  Formularz cenowy 

http://www.zsjp2sokolowmlp.pl/


 

…………………………….                  Załącznik nr 1  
(pieczęć Wykonawcy) 

 

 

 

FORMULARZ CENOWY 

Grupa produktów: mrożonki, ryby mrożone, drób mrożony 

 

Lp. Nazwa Jedn. 

miary 

Ilość Cena 

jednostkowa 

netto 

Wartość 

netto 

Stawka 

VAT 

Kwota 

VAT 

Wartość 

brutto 

Wpisać nazwę 

handlową 

oferowanego 

towaru 

1.  Brokuły mrożone kg 190       

2.  Borowiki mrożone kg 5       

3.  Bukiet jarzyn wiosenny 

w opakowaniach  nie 

większych niż 2,5 kg 

kg 250       

4. \ Czarna porzeczka  kg 100       

5.  Fasolka szparagowa 

cięta,  żółta  

kg 25       

6.  Filet z dorsza bez skóry 

i glazury w 

opakowaniu nie 

większym niż 6,80 kg 

kg 130       



7.  Filet z miruny bez 

skóry i bez glazury w 

opakowaniu nie 

większym niż 6,80 kg 

kg 620       

8.  Groszek zielony kg 15       

9.  Jagoda leśna kg 50       

10.  Kaczka pekin kg 20       

11.  Kalafior mrożony w 

opakowaniach  nie 

większych niż 2,5 kg 

kg  185       

12.  Kostka panierowana 

złoty mintaj nie mnie 

niż 60% fileta z mintaja 

(typu Frosta) 

kg 220       

13.  Kura rosołowa kg 40       

14.  Kurczak mrożony cały kg 690       

15.  Maliny mrożone kg 50       

16.  Marchew kostka              

w opakowaniach  nie 

większych niż 2,5 kg 

kg 145       

17.  Mieszanka kompotowa 

w opakowaniach  nie 

większych niż 2,5 kg 

kg 1600       

18.  Owoce leśne z 

porzeczkami skład: 

maliny ,jagody, jeżyny, 

czarna i czerwona 

porzeczka 

kg 100       

19.  Paluszki rybne złote 

paluszki rybne nie 

mniej niż 65% fileta z 

kg 720       



mintaja (typu Frosta) 

20.  Szpinak 450g/szt szt 150       

21.  Truskawka mrożona  w 

opakowaniach  nie 

większych niż 2,5 kg 

kg 270       

22.  Warzywa na 

patelnię ,mieszanka  

warzyw bez pieczarek, 

cebuli i cukini, w 

opakowaniach  nie 

większych niż 2,5 kg 

kg 325       

23.  Warzywa na 

patelnię ,mieszanka  

warzyw bez pieczarek, 

cebuli i cukini, w 

opakowaniach  nie 

większych niż 0,45 kg 

szt 60       

24.  Wiśnie mrożone kg 50       

25.  Włoszczyzna mrożona 

4-składnikowa w 

opakowaniach nie 

większych niż 2,5 kg 

kg 1630       

                                                                                                                 

Razem: 

 

     

 

 

 

Uwaga ! 

Prosimy, aby podane w ofercie paluszki i kostka panierowana nie rozpadały się w czasie smażenia. Właściwości takie 

posiadają np. produkty z firmy Frosta.  



 

 

 

 
……………………………….     ………………………………….. 

            miejscowość, data               podpis Wykonawcy 

 

 

 


