
………………………………… 

     (pieczęć oferenta) 

Załącznik nr 2 
 

Pakiet nr 1 – Formularz cenowy 
 

Zapotrzebowanie na wędliny wieprzowe i drobiowe oraz  mięso wieprzowe do 

Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie 

NALEŻY ZWRÓCIĆ SZCZEGOLNĄ UWAGĘ NA OPIS PRODUKTU  

 

 

Lp. 

 

Nazwa artykułu 
Opis produktu 

 

CPV 

 

Ilość 

 

J.m. 

 

Cena 

netto 

jedn. 

 

Wartość 

netto 

ogółem 

 

VAT 
  % 

 
Wartość 

VAT 

 
Wartość 

brutto 

ogółem 

1. Boczek 

surowy 

wieprzowy b/ż, 

b/s klasa E 

Świeży, bez żeber, bez skóry,  

 

15131 

220-3 

14 kg      

 

 

 

  

 
2. Boczek 

wędzony 

parzony 

wyrób otrzymany z boczku 

świeżego klasy E, bez żeber, 

bez skóry, parzony, 

dominująca linia smakowa : 

boczek parzony,  

15131 

220-3 

170 kg      

3. Karkówka 

b/k 

element kulinarny 

pozyskany z młodej trzody 

chlewnej klasy E, bez 

dodatkowych zabiegów 

technologicznych 

(np. bez nastrzyku) 

 

 

15113 

000-3 

190 kg      

4. Kaszanka 

jęczmienna 

wyrób podrobowy 

wyprodukowany z udziałem 

surowca skrobiowego (kasza 

jęczmienna gruboziarnista) 

i surowca mięsnego , wyrób 

wyprodukowany z 

zastosowaniem wyłącznie 

przypraw naturalnych, 

15131 

133-6 

180 kg      

5. Kiełbasa 

biała 

parzona 

kiełbasa 

średniorozdrobniona, 

parzona, wyprodukowana z 

udziałem mięsa wieprzowego 

kl. II i III, i/lub wołowiny oraz 

przypraw wyłącznie 

naturalnych, dominująca linia 

makowa: 

pieprz, czosnek, majeranek 

widoczny pod osłonką, 

Wyrób nie może zawierać  

mięsa otrzymanego w wyniku 

odkastniania mechanicznego 

MOM 

15131 

133-6 

50 kg      



6. Kiełbasa 

śląska 

Kiełbasa średniorozdrobniona, 

parzona, wędzona, 

wyprodukowana z udziałem 

mięsa wieprzowego kl. I i II, 

oraz przypraw, dominująca 

linia smakowa: kolendra, 

czosnek, 

Wyrób nie może zawierać  

mięsa otrzymanego w wyniku 

odkastniania mechanicznego 

MOM 

15131 

133-6 

310 kg      

7. Kiełbasa 

typu krakowska 

wieprzowa 

Kiełbasa  wędzona, 

parzona, podsuszana, 

wyprodukowana z mięsa 

peklowanego : wieprzowego 

od szynki oraz kl II, i / lub 

mięsa wołowego  , 

dominująca linia smakowa: 

pieprz , czosnek, Wyrób nie 

może zawierać  mięsa 

otrzymanego w wyniku 

odkostniania mechanicznego 

MOM 

15131 

133-6 

70 kg      

8. Kiełbasa 

typu jałowcowa 

Kiełbasa  

średniorozdrobniona, parzona, 

podsuszona, 

 pozyskana z mięsa 

wieprzowego i / lub 

wołowego , dominująca linia 

smakowa: pieprz, czosnek, 

jałowiec, kmin rzymski, 

Wyrób nie może zawierać  

mięsa otrzymanego w wyniku 

odkastniania mechanicznego 

MOM 

15131 

133-6 

40 kg      

9. Kiełbasa 

typu parówkowa 

gruba 

Kiełbasa homogenizowana,  

parzona, wędzona , 

wyprodukowana z mięsa 

wieprzowego i/ lub wołowego 

, kiełbasy o zwiększonej 

zawartości  mięsa tłustego , 

dominująca linia smakowa: 

pieprz, papryka, gałka 

muszkatołowa, 

Wyrób nie może zawierać  

mięsa otrzymanego w wyniku 

odkastniania mechanicznego 

MOM 

15131 

133-6 

100 kg      



10. Parówki 

Wiedeńskie  

Kiełbasa homogenizowana. 

Produkt wyprodukowany z 

mięsa wieprzowego, tłuszczu 

wieprzowego z dodatkiem 

skór wieprzowych, wędzona, 

parzona, dominujaca linia 

smakowa: pieprz , papryka , 

Galka muszkatelowa, 

 Wyrób nie może zawierać  

mięsa otrzymanego w wyniku 

odkastniania mechanicznego 

MOM 

 

 

15131 

133-6 

60 kg      

11. Serdelki  Kiełbasa  homogenizowana, 

parzona, wędzona, 

wyprodukowana z mięsa 

wieprzowego i/ lub wołowego 

, kiełbasy o zwiększonej 

zawartości  mięsa tłustego , 

Wyrób nie może zawierać  

mięsa otrzymanego w wyniku 

odkastniania mechanicznego 

MOM 

 

15131 

133-6 

80 kg      

12. Kiełbasa 

typu szynka 

konserwowa 

Kiełbasa grugorozdrobniona, 

wysokowydajna, parzona, 

podsuszana, wyprodukowana 

z mięsa peklowanego : 

wieprzowego od szynki oraz 

kl III mięsa wieprzowego i 

skór wieprzowych, 

dominująca linia smakowa: 

pieprz, czosnek , kolendra,  

Wyrób nie może zawierać  

mięsa otrzymanego w wyniku 

odkastniania mechanicznego 

MOM 

15131 

133-6 

30 kg      

13. Kiełbasa 

typu 

szynkowa 

Kiełbasa 

gruborozdrobniona, 

obkładowa, parzona, wędzona, 

w osłonce białkowej, 

otrzymana z mięsa kl I 

(szynki) i kl. III mięsa 

wieprzowego , może zawierać 

skórki wieprzowe, dominująca 

linia smakowa: pieprz,  

Wyrób nie może zawierać  

mięsa otrzymanego w wyniku 

odkastniania mechanicznego 

MOM 

15131 

133-6 

100 kg      



14. Kiełbasa 

typu 

żywiecka 

Kiełbasa gruborozdrobniona, 

wędzona, parzona, 

podsuszana, wyprodukowana 

z mięsa peklowanego : 

wieprzowego od szynki oraz 

kl II, i / lub  mięsa wołowego 

kl 1, dominująca linia 

smakowa: pieprz , czosnek. 

Wyrób nie może zawierać  

mięsa otrzymanego w wyniku 

odkastniania mechanicznego 

MOM 

15131 

133-6 

70 

 

kg      

15. Łopatka 

b/k ,b/s, b/tł 

Pozyskane mięso kl I i II  ( po 

Usunięciu tłuszczu 

wierzchniego,  kości i  

ścięgien, 

15113 

000-3 

450 kg      

16. Mielonka 

Kanapkowa  

Produkt wyprodukowany z 

mięsa wieprzowego, tłuszczu 

wieprzowego z dodatkiem 

skór wieprzowych , 

połączenie walorów 

smakowych mięsa 

wieprzowego oraz specjalnie 

dobrane przyprawy oparte na 

liniach aromatów mięsnych,  

Wyrób nie może zawierać  

mięsa otrzymanego w wyniku 

odkastniania mechanicznego 

MOM 

15131 

133-6 

80 kg      

17. Mięso 

mielone 

wieprzowe klasa 

I 10/90 

Mięso  otrzymane w 

wyniku rozdrobnienia łopatki  

lub szynki  wieprzowej  b/s , 

b/k 

15100 

000-9 

200 kg      

18. Ogonówka 

wędzona 

parzona 

Wędzonka – szynka.  Produkt 

wyprodukowany z łopatki 

wieprzowej b/k obrobionej 

(mięsień trójgłowy), 

dominująca linia smakowa: 

szynka wieprzowa, 

15131 

133-6 

80 kg      

19. Wątrobianka 

wędzona 

wieprzowa 

Wędlina podrobowa, 

otrzymana z mięsa 

wieprzowego, wątroby 

wieprzowej i tłuszczu 

wieprzowego( 45 %), 

wędzona, parzona, 

dominująca linia smakowa: 

pieprz, majeranek 

15131 

133-6 

80 kg      



20. Polędwica 

Sopocka  

Wędzonka, polędwica 

wysokowydajna, produkt 

wyprodukowany z polędwicy 

wieprzowej , parzony, 

wędzony, połączenie walorów 

smakowych mięsa 

wieprzowego z solanką,  

 

15131 

133-6 

30 kg      

21. Schab b/k 

 

Polędwica wieprzowa b/k 15113 

000-3 

300 kg      

22. Smalec 

czysty bez 

skwarek 

Słonina wieprzowa b/s 15100 

000-9 

65 kg      

23. Szynka 

gotowana 

wieprzowa 

Produkt wyprodukowany z 

szynki wieprzowej, 

obrobiony, 

Połączenie walorów 

smakowych:, mięsa 

wieprzowego oraz specjalnie 

dobranych przypraw opartych 

na liniach naturalnych, 

15131 

133-6 

100 kg      

24. Wątroba 

Drobiowa  

Wątroba świeża 15113 

000-3 

50 kg      

25. Mięso 

gulaszowe z 

łopatki  

Pozyskane mięso kl I i II  

 ( po usunięciu tłuszczu 

wierzchniego, kości i  

ścięgien),  

15113 

000-3 

250 kg      

26. Baleron  Wędzonka, baleron wysoko 

wydajny, Produkt 

wyprodukowany z karkówki 

bez kości ( element) wędzona, 

parzona, połączenie walorów 

smakowych mięsa 

wieprzowego oraz specjalnie 

dobrane przyprawy oparte na 

liniach smakowych,   

 

15131 

133-6 

25 kg      

27. Blok drobiowy    Mięso średnio rozdrobnione, 

drobiowe, nie wędzone. 

Produkt wyprodukowany z 

mięsa drobiowego ( filet), z 

dodatkiem skór wieprzowych , 

parzony, Wyrób nie może 

zawierać  mięsa otrzymanego 

w wyniku odkastniania 

mechanicznego MOM 

15131 

133-6 

40 kg      

28. Kotlet 

hamburger 

Mięso  wieprzowe peklowane 

, drobno mielone, przyprawy 

Pieprz, papryka, parzone,   

15131 

133-6 

60 kg      



29. Kabanosy  Kiełbasa średnio 

rozdrobniona, podsuszana, 

produkt wyprodukowany z 

mięsa wieprzowego, 

dominująca linia smakowa: 

pieprz, czosnek , kminek, 

Wyrób nie może zawierać  

mięsa otrzymanego w wyniku 

odkastniania mechanicznego 

MOM 

15131 

133-6 

50 kg      

30. Kiełbasa  śląska 

delikatesowa   

Kiełbasa średnio rozdrobniona 

wysoko wydajna , produkt 

wyprodukowany z mięsa 

wieprzowego, skór  

wieprzowych, wędzona 

wieprzowa, walory smakowe: 

połączenie walorów 

smakowych mięsa 

wieprzowego oraz specjalnie 

dobrane przyprawy oparte na 

liniach naturalnych, Wyrób 

nie może zawierać  mięsa 

otrzymanego w wyniku 

odkastniania mechanicznego 

MOM 

15131 

133-6 

70 kg      

31. Rolada 

boczkowa  

Wędzonka, boczek wędzony, 

wędzonki bekonowe i inne, 

produkt wyprodukowany z 

boczku wieprzowego 

obrobionego ze skóry i kości. 

Wędzony, parzony 

,dominująca linia smakowa: 

boczek parzony. Wyrób nie 

może zawierać  mięsa 

otrzymanego w wyniku 

odkastniania mechanicznego 

MOM 

15131 

133-6 

40 kg      

 

 

 

 

 RAZEM      
Dopuszcza się wszystkie produkty równoważne jakością, pod warunkiem że oferowane przez Wykonawcę dostawy 

spełnią wymagania określone przez Zamawiającego.  

Wymagana jest informacja na etykietach dotycząca zawartości alergenów.  

 

 

 

 

 

             …............................................................ 

  …..................... dnia …............                                                                                     (podpis i pieczątka  Oferenta) 

 

 

 

 

 

 

…………………….. 
     (pieczęć oferenta) 



Załącznik nr 2 
 

Pakiet nr 2 – Formularz cenowy 
 

Zapotrzebowanie na  produkty mleczarskie do Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego  
 

Lp. Nazwa artykułu CPV Ilo

ść 

J.

m. 

Cena netto jedn. Wartość 

netto 

ogółem 

VAT % Wartość 

VAT 

Wartość brutto 

ogółem 

1 Jogurt owocowy 
typu Jogobella 150g  

15551320-4 2000 szt.      

2 Jogurt naturalny 
400g 

15551320-4 240 szt.      

3 Jogurt owocowy 
125 g 

15551320-4 550 szt.      

4 Jogurt wafelkowy 
115 g 

15551320-4 200 szt.      

5 Margaryna typu 
Palma 250g 

15431100-9 150 kg      

6 Margaryna zwykła 
250g 

15551320-9 100 kg      

7 Mleko 2% worek 15510000-6 2000 litr      

8 Ser  typu Almette 
różne smaki 150g 

15542200-1 530 szt.      

9 Ser smażony 200g 15540000-5 200 szt.      

10 Twaróg półtłusty 15542100-0 300 kg      

11 Ser topiony plastry 
typu Hochland  

140 g 

15542200-1 900 szt.      

12 Ser żółty typu 
gouda, edamski, 
morski  

15544000-3 150 kg      

13 Ser żółty typu 
salami 

15544000-3 300 kg      

14 Serek 

homogenizowany 

naturalny 100g 

15542200-1 500 szt.      

15 Serek kanapkowy 
topiony 150g 

15542200-1 400 szt.      

16 Serek typu 
MONTE,różne 
smaki 125g 

15551320-4 600 szt.      

17 Serki topione 200 g 
typu Zegarynka  

15542200-1 700 szt.      

 

18 Śmietana 
słodka18%, kubek 

330g 

15510000-6 1600 szt.      



19 Śmietana 18% 400g  15510000-6 60 szt.      

21 Serek top. Typu 
Kowalew 100g  

15542200-1 200 szt.      

22 Margaryna typu 
Delma z dodatkiem 
masła 500g 

15431100-9 150 kg      

23 Masło prawdziwe 
ekstra 250 g typu 
Kościan 

15431100-9 400 kg      

Razem:      

 

Dopuszcza się wszystkie produkty równoważne jakością, pod warunkiem że oferowane przez Wykonawcę dostawy 

spełnią wymagania określone przez Zamawiającego.  
 

 
 
 

........................ dnia ...................... .............................. dnia ...........................                                           ........................................................  

                              (podpis i pieczątka  oferenta)



…………………….. 
     (pieczęć oferenta) 

Załącznik nr 2 

Pakiet nr 3 – Formularz cenowy 

Zapotrzebowanie na  pieczywo, świeże wyroby piekarskie, cukiernicze i  pierogi   

do Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie  

NALEŻY ZWRÓCIĆ SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ NA OPIS PRODUKTU  

 
Lp

. 

Nazwa 

artykułu 

CPV 

 

Opis produktu  

 

Ilość J.m. Cena 

netto 

jedn. 

Wartość 

netto 

ogółem 

VAT 

% 

Wartość 

VAT 

Wartość 

brutto 

ogółem 

1 Bułka tarta 15811000-6  wysuszona bułka 

pszenna drobno 

mielona, sypka, 

otrzymana przez 

rozdrobnienie 

wysuszonego 

pieczywa pszennego 

zwykłego i 

wyborowego 

150 kg      

2 Bułki zwykłe 

100 g 

15811400-0 pieczywo mieszane 

produkowane z mąki 

żytniej i pszennej, na 

kwasie, z dodatkiem 

drożdży lub na 

drożdżach, bez  

środków 

spulchniających 

35 000 szt.      

3 Chleb 

zwykły 

(krojony)  

600g 

15811100-7  skład: mąka 

pszenna 60%, mąka 

żytnia 40%, na 

kwasie z dodatkiem 

drożdży lub na 

drożdżach, z 

dodatkiem soli, 

mleka, bez 

polepszaczy  

3 700 szt.      

4 Chleb razowy  

krojony 500 g 

(foliowany) 

15811100-7 pieczywo mieszane,  

z mąki żytniej                    

i pszennej, na 

kwasie, z dodatkiem 

drożdży lub na 

drożdżach,          z 

dodatkiem soli, 

mleka bez  środków 

spulchniających ,  

750 szt.      

5 Drożdżówka 

z dodatkami 

100g 

15812100-4  3 000 szt.      

6 Pączki 80 g 15812000-3  400 szt.      

7 Pierniki – 

krajanka 
15842300-5  20 kg      

8 Pyzy 

drożdżowe 

Luzem  

1581000-9  3 500 szt. 

 

     

9 Rogale 

„marcińskie” 
15811200-8  62 kg      

10 Rogale zwykłe 

100g  

15811400-0 bez  środków 

spulchniających 

2 400 szt.      



11 Bułka Hot-

dog 100g  

15811400-0 bez  środków 

spulchniających 
2 500 szt.      

12 Bułka 

zapiekanka 

100g 

15811400-0 bez  środków 

spulchniających 
1 500 szt.      

13 Bułka 

Hamburger 

100g  

15811400-0  470 szt. 

 

     

14 Pierogi 

świeże 

„ruskie” 

15851220-6  450 kg      

 

Razem: 

     

 

Dopuszcza się wszystkie produkty równoważne jakością, pod warunkiem że oferowane przez Wykonawcę 

dostawy spełnią wymagania określone przez Zamawiającego.  
 

 
 

........................ dnia .....................                                      ......................................................... 

                                                                                                     (podpis i pieczątka  oferenta) 

 
 
 



…………………….. 
     (pieczęć oferenta) 

Załącznik nr 2 
 

Pakiet nr 4 – Formularz cenowy 
 

Zapotrzebowanie na  ryby mrożone i wędzone, śledzie, sałatki  śledziowe, konserwy 

rybne, warzywa mrożone do   Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego we 

Wschowie 

NALEŻY ZWRÓCIĆ SZCZEGOLNĄ UWAGĘ NA OPIS PRODUKTU  

 

 
Lp

. 

Nazwa artykułu CPV Ilość J.m. Cena netto 

jedn. 

Wartość 

netto 

ogółem 

VAT % Wartość 

VAT 

Wartość brutto 

ogółem 

1 Filet z  miruny 

Mrożony,  

10% glazury 

15221000-3 370 kg      

2 Filet z mintaja 

Mrożony 

10% glazury 

15221000-3 100 kg      

3 Śledzie solone  15232000-3 50 kg      

4 Sałatka 

śledziowa w 

zalewie 

pomidorowej  

15200000-0 50 kg      

5 Pasta z makreli,  

 z łososia itp. 

Kl. I 

15200000-0 40 kg      

6 Paprykarz 

szczeciński z 

ryb 

karpiowatych  

310 g  

15240000-2 310 szt.      

7 Szprot w 

pomidorach 

180g  

15235000-4 200 szt.      

8 Makrela 

wędzona  

15235000-4 100 kg      

Razem:      

 

Dopuszcza się wszystkie produkty równoważne jakością, pod warunkiem że oferowane przez Wykonawcę 

dostawy spełnią wymagania określone przez Zamawiającego.  

 
 
 
 
 

........................ dnia .....................                                      ......................................................... 

                                                                                                     (podpis i pieczątka  oferenta) 



…………………….. 
     (pieczęć oferenta) 

Załącznik nr 2 

 
Pakiet nr 5 – Formularz 

cenowy 

Zapotrzebowanie na artykuły ogólnospożywcze, przyprawy, makarony, oleje roślinne, soki          

do Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego we  Wschowie  

 

NALEŻY ZWRÓCIĆ SZCZEGOLNĄ UWAGĘ NA OPIS PRODUKTU  

 
Lp

. 

Nazwa artykułu CPV Ilość J.m. Cena netto 

jedn. 

Wartość 

netto 

ogółem 

VAT % Wartość 

VAT 

Wartość brutto 

ogółem 

1 Cukier 1 kg 15831000-2 1550 kg      

2 Cukier puder 0.5 kg 15830000-5 10 kg      

3 Cukier waniliowy   

32 g typu Dr.Oetker, 

Winiary, Gellwe 

15830000-5 50 szt.      

4 Czekolada mleczna 

100g typu Goplana 

15842000-2 400 szt.      

5 Dżem 

wieloowocowy 280 

g typu Łowicz, 

Horteks 

15332290-3 1250 szt.      

6 Wafle typu„ Grześki 

„30g 

15842000-2 800 szt.      

7 Miód naturalny 

380g 

15332290-1 200 szt.      

8 Wafel typu 

Princessa  46g 

15842000-2 750 szt.      

9 Krem czekoladowy 

400g typu Nutella 

15842000-2 200 szt.      

10 Kwasek cytrynowy 

30g  

15872100-3 400 szt.      

11 Pieprz 28g typu 

Kamis, Galeo 

15872100-2 500 szt.      

12 Papryka mielona 28 

g typu Kamis,Galeo 

15872100-1 100 szt.      

13 Oregano 28 g 15872100-1 50 szt.      

15 Przyprawa Magi1 l 

typu Winiary  Ptak  

15872000-1 30 szt.      

16 Majeranek 28g typu 

Kamis, Galeo, 

Winiary 

15872000-1 300 szt.      

17 Wegeta 200g   15871000-4 430 szt.      

18 Wegeta 1kg 15871000-4 30 szt.      



19 Płatki śniad.250 g 

typu Nestle, 

Lubella, Schokoball 

15611000-1 150 szt.      

20 Zaprawa cytrynowa  

0,5 l 

15831500-7 125 szt.      

21 Syropy owocowe  

0,5 l , typ. Paola, 

Herbapol  

15831500-7 500 szt.      

22 Soki owocowe 5 l 15831500-7 40 szt.      

23 Soczki w kartoniku 

0,25l typu Cappy, 

Fortuna 

15320000-7 700 szt.      

24 Ziele angielskie 20g 

typu  Prymat, Kamis 

15872000-1 40 szt.      

25 Sok Kubuś 250g 15321600-1 1250 szt.      

26 Groszek 

konserwowy 

Pudliszki 400 g typu 

Bonduelle, Pudliszki 

15331462-3 130 szt.      

27 Kukurydza 

konserwowa 400g 

typu  Bonduelle, 

Pudliszki 

15331462-3 70 szt.      

28 Koncentrat 

pomidorowy 250g 

typu Pudliszki, Ptak  

15331427-6 35 szt.      

29 Koncentrat 

pomidorowy 0.9 

typu Pudliszki, Ptak  

15331427-6 200 szt.      

30 Koncentrat 

Barszczu  0,33l typu  

Winiary 

15331427-6 60 szt.      

31 Mąka tortowa typ. 

450 1 kg 

15612100-2 900 kg      

32 Mąka  ziemniaczana 

0,5 kg 

15612100-1 15 kg      

33 Olej typu Kujawski 

1 l 

15411210-7 590 szt. 

 

     

34 Sól gruboziarnista 15872400-5 250 kg      

35 Ryż 1 kg 

długoziarnisty biały 

typ. Sonko  

15611000-4 140 kg      

36 Kasza jęczmienna 1 

kg typu Kupiec 

15610000-7 300 kg      

37 Kakao ciemne 150 g 

typu DecoMorreno 

15841000-5 70 szt.      

38 Kawa inka 150g 

typu Grana 

15862000-8 100 szt.      

39 Herbata typu Saga 

200 szt 

15863000-5 400 szt.      



40 Ketchup 500 g typu 

Pudliszki, Tortex  

15871250-1 650 szt.      

41 Ocet 0,5 l 15871100-5 38 szt.      

42 Drożdże 100g 15898000-9 17 kg      

43 Liśc laurowy 15g 

typu Winiary, 

Prymat 

15872000-1 40 szt.      

44 Majonez 700g typu 

Winiary, Kielecki 

15871273-8 110 szt.      

45 Musztarda stołowa , 

sarepska 200g typu 

Kamis. Prymat 

15871250-1 150 szt.      

46 Makaron nitka 250g 

typu Czarnecki, 

Sulma,Babuni  

15851100-9 40 kg.      

47 Makaron świderki 

500g typu 

Czarnecki, Sulma, 

Lubella 

15851100-9 200 kg      

48 Makaron spagettii 

500g typu 

Czarnecki, Sulma, 

Lubella 

15851100-9 80 kg      

49 Pasztet drobiowy 

180g typu 

Prochowicki 

15131000-5 900 szt.      

50 Ogórki konserwowe 

0,9 typu Rolnik , 

Ptak  

 

15331400-1 400 szt.      

51 Paprykarz 

szczeciński z ryb 

karpiowatych 310g 

15240000-2 210 szt.      

52 Żurek w butelce 0,5 

l typu Winiary, 

Prymat 

15331400-1 40 szt.      

53 Chrzan tarty  300g 

typu Ptak  

15331400-1 40 szt.      

54 Bazylia 80 g typu 

Kamis,Winiary, 

Prymat 

15872100-1 40 szt.      

55 Sosy pieczeniowe   

34 g typu Winiary, 

Kamis, Prymat 

15871260-4 150 szt.      

Razem:      

 

Dopuszcza się wszystkie produkty równoważne jakością, pod warunkiem że oferowane przez Wykonawcę 

dostawy spełnią wymagania określone przez Zamawiającego.  

 
 
 

........................ dnia .....................                                      ......................................................... 

                                                                                                     (podpis i pieczątka  oferenta) 



 

…………………….. 
     (pieczęć oferenta) 

 

Załącznik nr 2 
 
 

Pakiet nr 6 – Formularz cenowy 

Zapotrzebowanie na  drób do  Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie  
 

Lp

. 

Nazwa artykułu CPV Ilość J.m. Cena netto jedn. Wartość 

netto 

ogółem 

VAT % Wartość 

VAT 

Wartość brutto 

ogółem 

1 Filet z  

kurczaka  

15112000-6 200 kg      

2 Kurczak 

świeży  

15112000-6 100 kg      

3 Udka z 

kurczaka 

15112000-6 520 kg      

Razem:      

 
 
 
 
 
 

........................ dnia .....................                                      ......................................................... 

                                                                                                     (podpis i pieczątka  oferenta) 



…………………….. 
     (pieczęć oferenta) 

 

Załącznik nr 2 
 

 
 
 
 

Pakiet nr 7 – Formularz cenowy 

Zapotrzebowanie na  jaja do Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego 

 we Wschowie 
 

 
Lp

. 

Nazwa artykułu CPV Ilość J.m. Cena netto 

jedn. 

Wartość 

netto 

ogółem 

VAT 

% 

Wartość 

VAT 

Wartość brutto 

ogółem 

1 Jaja – klasa 

A   

031425500-3 15 700 szt.      

Razem:      

 

 
 
 

........................ dnia .....................                                      ......................................................... 

                                                                                                     (podpis i pieczątka  oferenta) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



…………………….. 
     (pieczęć oferenta) 

 

Załącznik nr 2 
 

Pakiet nr 8 

Zapotrzebowanie na  warzywa i  owoce  do Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego 

we Wschowie 
 

Lp

. 

Nazwa artykułu CPV Ilość J.m. Cena netto 

jedn. 

Wartość 

netto 

ogółem 

VAT 

% 

Wartość 

VAT 

Wartość brutto 

ogółem 

1 Brukselka 

świeża 

03221440-2 15 kg      

2 Burak 

czerwony 

03221100-7 850 kg      

3 Cebula 03221113-1 500 kg      

4 Fasola Jaś 03212200-2 150 kg      

5 Groch 

łuskany 

połówki 

03212200-2 100 kg      

6 Jabłka  03222321-9 1 000 kg      

7 Kalafior 

świeży 

03221420-6 150 szt.      

8 Kapusta biała 

główka 

03221410-3 300 kg      

9 Kapusta biała 

młoda 

03221410-3 210 szt.      

10 Kapusta 

modra 

 

03221410-3 200 kg      

11 Kapusta 

pekińska 

03221410-3 250 szt.      

12 Koperek 

zielony 

pęczek 

03221300-9 900 szt.      

13 Marchew 

świeża 

03221112-4 950 kg      

14 Natka 

pietruszki 

pęczek 

03221300-9 850 szt.      

15 Ogórek 

zielony 

szklarniowy 

03221270-9 250 kg      

16 Papryka 

czerwona 

świeża 

03221230-7 60 kg      

17 Pieczarki 03221260-6 300 kg      

18 Pietruszka 

korzeń  

03221100-7 350 kg      

19 Pietruszka 

nać  

pęczek 

03221300-9 900 szt      

20 Pomidory 03221240-0 250 kg      



21 Por 03221100-0 40 kg      

22 Rzodkiewka 

pęczek 

03221100-7 200 szt.      

23 Sałata  świeża 
masłowa 

03221320-5 100 szt.      

24 Seler 03221100-7 350 kg      

25 Szczypiorek 

pęczek 

03221300-9 200 szt.      

26 Ziemniaki 03212100-1 12 900 

 

kg      

27 Brokuły 03221440-2 70 szt      

28 Banan 03222111-4 560 kg      

29 Nektarynka  03222220-1 120 kg      

30 Mandarynka  03222220-1 120 kg      

31 Pomarańcze 03222240-7 180 kg      

32 Brzoskwinie  03222220-1 40 kg      

33 Kiwi  03222220-1 25 kg      

Razem:      

 
 
 
 
 

 
........................ dnia .....................                                                  ......................................................... 

                                                                                                     (podpis i pieczątka  oferenta) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

…………………….. 
     (pieczęć oferenta) 

 

Załącznik nr 2 
 

Pakiet nr 9 – Formularz ofertowy 

na warzywa przetworzone do Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego we 

Wschowie 

Zapotrzebowanie  
Lp. Nazwa artykułu CPV Ilość J.m. Cena netto jedn. Wartość 

netto 

ogółem 

VAT % Wartość 

VAT 

Wartość brutto 

ogółem 

1 Kapusta 
kiszona 

03221410-3 750 kg      

2 Ogórek 
kiszony 

03221270-9 300 kg      

Razem:      

 
 
 
 
 
 
 
 
........................ dnia .....................                                      ......................................................... 

                                                                                                     (podpis i pieczątka  oferenta) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Załącznik nr 3  

 
                                                                                                     

Znak sprawy:2301-2/2014 

UMOWA nr ..........  

(PROJEKT UMOWY) 
 

Zawarta w dniu ……………….. we Wschowie  pomiędzy: 
 

Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie Plac Kosynierów 1 

zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez: 

Dyrektora CKUiP  -   Tadeusza Walkowskiego  

a 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez: 

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy 

wybranego w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę zgodnie art. 4 pkt 8 Ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. 

zm.), art. 44 ust. 3 i art. 68 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych 

(Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.)  ogłoszonym  na  sukcesywne  dostawy artykułów 

spożywczych do Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie  jak niżej:    
 

Pakiet nr 1 - wędliny wieprzowe i drobiowe oraz  mięso wieprzowe* 

Pakiet nr 2 - produkty mleczarskie* 

Pakiet nr 3 - pieczywo, świeże wyroby piekarskie, cukiernicze i  pierogi* 

Pakiet nr 4 - ryby mrożone i wędzone, śledzie, sałatki  śledziowe, konserwy rybne, warzywa 

mrożone* 

Pakiet nr 5 - artykuły ogólnospożywcze, przyprawy, makarony, oleje roślinne, soki* 

Pakiet nr 6 - drób* 

Pakiet nr 7 - jaja* 

Pakiet nr 8 - warzywa i owoce* 

Pakiet nr 9 - warzywa przetworzone* 

*podkreślić nr pakietu, którego dotyczy umowa 



§ 1 
 

1. Zamawiający nabywa a Wykonawca sprzedaje i zobowiązuje się dostarczyć własnym 

transportem do siedziby Zamawiającego produkty zgodnie z zapytaniem ofertowym 

przedłożonym w dniu ……………………...…………………………………………………….                                     

na  Pakiet  nr…………………………………………………………………………………….. 
 

2. Przedmiot zamówienia Wykonawca dostarczy zgodnie z przepisami i zaleceniami 

sanitarnymi, odpowiednią dokumentacją oraz wymogami dotyczącymi transportu w/w 

artykułów żywnościowych. 
 

3. Wykonawca gwarantuje, że jakość sprzedanego towaru jest zgodna z obowiązującymi 

normami. 
 

4. Zamówienia składane będą telefonicznie lub pisemnie (faksem lub pocztą e-mail) co  

najmniej 12 godzin przed dostawą . 
 
5. Z uwagi na niemożliwą do przewidzenia dzienną liczbę żywionych Zamawiający zastrzega 

sobie prawo zakupu mniejszej lub większej ilości artykułów stanowiących przedmiot 

zamówienia   niż   określona   w   formularzu   cenowym   i  zapłaty  kwoty  adekwatnej  do 

zamówionej ilości. 
 

6. Wykonawca akceptuje, że w okresie ferii szkolnych, w przypadku braku zakwaterowania 

w internacie osób korzystających z wyżywienia Zamawiający nie będzie składał zamówień. 
 

§ 2 
 

Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia 01 stycznia 2015 r. do                                   

31 grudnia 2015 r. 
 

§ 3 
 

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za przedmiot umowy określony w § 1 kwotę                       

w wysokości: 
 

Cena netto -   …………………………………………………………………………………zł 

(słownie)  ……………………………………………………………………………….…) 

Podatek VAT - …………………………………………………………………………….…zł 

(słownie) …………………………………………………………………………………...) 

Cena brutto -  …………………………………………………………………………………zł 

(słownie) …………………………………………………………………………………...) 

 

2. Strony przyjmują, że ceny jednostkowe wynikające z formularza cenowego Wykonawcy, 

mogą ulec zmianie w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku od towarów i usług. 

3.  Strony  przyjmują,  że  ceny  jednostkowe wynikające z oferty cenowej Wykonawcy 
mogą ulec zmianie o wskaźnik wzrostu cen dotyczący przedmiotu zamówienia publikowany
 przez  Główny Urząd Statystyczny w okresach miesięcznych. Ciężar 
udokumentowania zmiany ceny spoczywa na Dostawcy. Do pisemnego zawiadomienia 
strony umowy przez stronę domagającą się zmiany zostanie dołączona   decyzja   cenowa   
Głównego Urzędu   Statystycznego,   określająca   wysokość wskaźnika. Wskaźnik 
wzrostu ceny stanowi podstawę do zmiany ceny jednostkowej.  

 

 

 

 



§ 4 
 

1. Po każdej dostawie Wykonawca (lub Zamawiający – w przypadku rolnika ryczałtowego) 

wystawi fakturę VAT o wartości tej dostawy. 
 

2. Podstawą do zapłaty będzie potwierdzenie odbioru poszczególnych partii dostarczonego 

towaru, podpisane przez osobę upoważnioną. 
 

3.  Należność  Wykonawcy  oparta  na  wystawionej  fakturze,  zostanie  przelana  na  konto 

Wykonawcy wskazane w fakturze VAT, w terminie do 21 dni od daty dostarczenia faktury. 
 

§ 5 
 

1. Wykonawca gwarantuje, że jakość sprzedanego towaru jest zgodna z obowiązującymi 

normami. 
 

2. W przypadku dostarczenia wyrobów przeterminowanych lub złej jakości Wykonawca 

zobowiązuje się do niezwłocznego dostarczenia w ich miejsce towarów pełnowartościowych. 
 

3. Zamawiający dokonuje odbioru ilościowego i jakościowego w chwili dostawy,                          

a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, zgłasza Wykonawcy o zaistniałym fakcie, 

jednak nie później niż po upływie 1 doby od chwili dostawy. 
 

4. Wymagany czas dostawy: codziennie – w dniach nauki szkolnej lub inne dni żywienia 

zbiorowego w godz. 600 – 800 lub w innych indywidualnych przypadkach, w terminie 

uzgodnionym z Zamawiającym.  

 

5. Produkty muszą być  zgodne z opisem w pakietach zamówieniowych, świeże, oryginalnie 

zapakowane i przewożone w sposób gwarantujący właściwe warunki sanitarne na czas 

transportu i dostawy oraz składowane w magazynie. 

 

§ 6 
 

W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy strony zobowiązują się zapłacić 

kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach: 
 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
 

a) w wysokości 5% wartości umownej oferty, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu 

okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, 
 

b) w wysokości 0,2% wartości umownej artykułów nie dostarczonych w terminie za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki. 
 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną: 
 

a) 2% wartości niezrealizowanej części dostaw artykułów w razie odstąpienia przez 

Wykonawcę  od  umowy  z  powodu  okoliczności, za  które  ponosi  odpowiedzialność 

Zamawiający z zastrzeżeniem o którym mowa w § 7. 
 

3. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony 

mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego. 

 

§ 7 
 

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 1 miesiąca od powzięcia wiadomości                

o powyższych okolicznościach. 
 



2. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie zapłaty należnej z tytułu wykonania 

części umowy. 
 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności                

i powinno zawierać uzasadnienie. 
 

§ 8 
Poza przypadkiem o którym mowa w § 7, stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy 

w następujących sytuacjach: 
 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy: 

a) Zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy, 

b) Zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 

c) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz 

nie kontynuuje jej pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie. 
 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli: 
 

a)  Zamawiający nie wywiązuje się  z obowiązku zapłaty faktur w terminie 4 tygodni od 

terminu upływu zapłaty określonego w niniejszej umowie. 
 

b) Zamawiający nie przystąpi do odbioru lub odmawia odbioru zamówionego towaru. 
 

§ 9 
 1.  Każda zmiana postanowień  niniejszej umowy  wymaga  formy pisemnej  w postaci  

aneksu pod rygorem nieważności. 

   2. Strony zgodnie ustalają, iż zakazuje się istotnych zmian zawartej umowy oraz 

wprowadzenia nowych postanowień, niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich 

uzgodnieniu należałoby zmienić treść oferty, chyba że konieczność wprowadzenia takich 

zmian wynika z okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 
 

§ 10 

Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy strony rozstrzygać 

będą polubownie. 
 

§ 11 
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego,               

a w sprawach procesowych przepisy kodeksu postępowania cywilnego. 

2. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporów wynikających z niniejszej umowy będzie 

właściwy miejscowo i rzeczowo Sąd dla Zamawiającego.  
 

 

§ 12 
 

Umowa sporządzona została w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron. 
 

 

Zamawiający: Wykonawca: 
 

 
 
 
 

AKCEPTUJĘ WARUNKI UMOWY 
 

 
 
 

………………………………………… 
 

(podpis i pieczątka Oferenta) 

 


