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FORMULARZ CEN JEDNOSTKOWYCH                                                                                                                                                          

DLA ZADANIA NR 02/07/2021r.  

Dostawa produktów nabiałowych 

 

 

Lp. Nazwa Jedn. 

miary 

Szacunk

owa ilość 

zamawia

nych 

towarów 

Cena 

jednostkow

a netto 

Wartość 

netto 

Stawka 

VAT 

Kwota 

VAT 

Wartość 

brutto 

Wpisać nazwę 

handlową 

oferowanego 

towaru 

                                                              

1 

 

                   

2 

                        

3 
                             

4 

                     

5=3x4 

                       

6 

                

7=5x6 

                      

8=5+7 

                                   

9 

1.  Jogurt naturalny gęsty bez 

zagęstników 370g/szt 

szt 200       

2.  Jogurt naturalny typu greckiego szt 320       



bez zagęstników 370g/szt 

3.  Jogurt owocowy bez dodatku 

substancji słodzących zawierający 

nie więcej niż 13,5g cukru i 10g 

tłuszczu w 100g produktu, bez 

dodatku chleba świętojańskiego, 

150g/szt 

szt 3600       

4.  Jogurt owocowy pitny w 

plastikowej butelce bez dodatku 

substancji słodzących zawierający 

nie więcej niż 13,5g cukru i 10g 

tłuszczu w 100g produktu, 

250g/szt 

szt 4500       

5.  Masło 82% lub więcej tłuszczu 

mlecznego, bez barwników 

200g/szt 

szt 4500       

6.  Mleko świeże 3,2% tłuszczu w 

butelce 

1l 7300       

7.  Ser żółty edamski pełnotłusty 

wartość tłuszczu nie mniej niż 

26% tłuszczu 

kg 120       

8.  Ser żółty salami pełnotłusty kg 145       

9.  Serek  waniliowy typu Danio w 

wyciskanej tubce,   bez substancji 

słodzących, zawierający nie 

więcej niż 13,5g cukru i 10g 

szt 4350       



tłuszczu  w 100 g gotowego 

produktu  

140g/szt 

10.  Serek  waniliowy typu Danonki  

bez substancji słodzących, 

zawierający nie więcej niż 13,5g 

cukru i 10g tłuszczu  w 100 g 

gotowego produktu 

Op=(4sztx50g) 

op 1000       

11.  Serek typu Almette 150g/szt bez 

konserwantów, zagęstników lub 

równoważny 

szt 370       

12.  Serek homogenizowany 

waniliowy typu Danio 150g/szt 

bez substancji słodzących, 

zawierający nie więcej niż 13,5g 

cukru i 10g tłuszczu  w 100 g 

gotowego produktu 

szt 3600       

13.  Serek śmietankowy bez 

zagestników 100g/szt- różne 

smaki 

szt 320       

14.  Serek wiejski cottage cheese typu  

grani bez zagęstników 200g/szt 

szt 480       

15.  Śmietana 18% tłuszczu  bez 

zagęstników  250g/szt 

szt 2130       



16.  Śmietana 18%  tłuszczu  bez 

zagęstników  360g/szt 

szt 1250       

17.  Twaróg półtłusty kg 400       

                                                                                   Razem: 
 

      

 

 

 
 

 

 

 

 

 

……………………………….     ………………………………….. 

            miejscowość, data               podpis Wykonawcy 

 

 

 

 

 


