
     

…………………………….                  Załącznik nr 3a do umowy  

(pieczęć adresowa  wykonawcy) 

 

 

 

FORMULARZ CEN JEDNOSKOWYCH                                                                                                                                                            

DLA ZADANIA NR 05/07/2021r.  

Dostawa  mrożonek, ryb mrożonych, drobiu mrożonego 

 

Lp. Nazwa Jedn. 

miary 

Szacunkowa 

ilość 

zamawianych 

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 

                                    

8 

 

1.  Brokuły mrożone kg 190       

2.  Bukiet jarzyn wiosenny 

w opakowaniach  nie 

większych niż 2,5 kg 

kg 250       

3. \ Czarna porzeczka  kg 100       

4.  Fasolka szparagowa 

cięta,  żółta  

kg 25       

5.  Filet z dorsza bez skóry kg 130       



i glazury w 

opakowaniu nie 

większym niż 6,80 kg 

6.  Filet z miruny bez 

skóry i bez glazury w 

opakowaniu nie 

większym niż 6,80 kg 

kg 620       

7.  Groszek zielony kg 15       

8.  Jagoda leśna kg 50       

9.  Kaczka pekin kg 20       

10.  Kalafior mrożony w 

opakowaniach  nie 

większych niż 2,5 kg 

kg  185       

11.  Kostka panierowana 

złoty mintaj nie mnie 

niż 60% fileta z mintaja 

(typu Frosta) 

kg 320       

12.  Kura rosołowa kg 40       

13.  Kurczak mrożony cały, 

zapakowany 

pojedynczo z terminem 

przydatności do 

spożycia na 

pojedynczym 

opakowaniu 

kg 690       

14.  Maliny mrożone kg 50       

15.  Marchew kostka              

w opakowaniach  nie 

większych niż 2,5 kg 

kg 145       

16.  Mieszanka kompotowa 

w opakowaniach  nie 

kg 1600       



większych niż 2,5 kg 

17.  Mrożone owoce leśne z 

porzeczkami skład: 

maliny ,jagody, jeżyny, 

czarna i czerwona 

porzeczka 

kg 100       

18.  Paluszki rybne złote 

paluszki rybne nie 

mniej niż 65% fileta z 

mintaja (typu Frosta) 

kg 720       

19.  Szpinak 450g/szt szt 150       

20.  Truskawka mrożona  w 

opakowaniach  nie 

większych niż 2,5 kg 

kg 270       

21.  Warzywa na 

patelnię ,mieszanka  

warzyw bez pieczarek, 

cebuli i cukini, w 

opakowaniach  nie 

większych niż 2,5 kg 

kg 250       

22.  Wiśnie mrożone kg 50       

23.  Włoszczyzna mrożona 

4-składnikowa w 

opakowaniach nie 

większych niż 2,5 kg 

kg 1500       

                                                                                                                 

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 

 

 

 


