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      /pieczęć firmowa Wykonawcy/

......................., dnia .........................

Lp. Asortyment J.m. Ilość

Cena 

jednostko

wa brutto

Wartość 

brutto

Stawka % 

VAT

Wartość 

VAT
Wartość netto

1 Papryka czerwona świeża bez uszkodzeń mechanicznych  i biologicznych kg 10 5%

2 Brokuły świeże  - wolne od szkodników i uszkodzeń, bez zanieczyszczeń biologicznych, ciemnozielone szt. 20 5%

3
Burak ćwikłowy bez uszkodzeń mechanicznych i zmian biologicznych,ciemno czerwony, kształt okrągły, 

sortowany o średnicy 10- 12 cm., czysty, niezarobaczywiony, 
kg 20 5%

4
Cebula - dobrze  wysuszona bez szczypiorku , sortowana o jednakowej wielkości 5-8 cm. bez uszkodzeń 

mechanicznych, pakowana w worki raszlowe 10 kg.
kg 30 5%

5
Czosnek- główka o wadze 70 gram  o średnicy 6cm, wysuszony ,bez przerostów, bez zanieczyszczeń 

biologicznych
szt. 20 5%

6 Cytryny  świeże bez uszkodzeń mechanicznych i biologicznych kg 30 5%

7 Śliwki  świeże bez uszkodzeń mechanicznych i biologicznych kg 80 5%

8 Nektarynki świeże bez uszkodzeń mechanicznych i  biologicznych kg 80 5%

9 Mandarynki  soczyste, słodkie bez uszkodzeń mechanicznych i biologicznych, jednej wielkości kg 400 5%

10 Kiwi średniodojrzałe,  bez uszkodzeń mechanicznych i biologicznych, pakowane w skrzynki, jednorodne szt. 200 5%

12 Banany, świeże,  bez uszkodzeń mechanicznych i biologicznych kg 500 5%

13 Brzoskwinie,  świeże, bez uszkodzeń mechanicznych i biologicznych kg 200 5%

14 Pomarańcza  dojrzała, soczysta, bez uszkodzeń mechanicznych i biologicznych kg 400 5%

15
Jabłka -  sortowane, soczyste słodko-winne ,waga 150-170g/1 sztuka, bez uszkodzeń mechanicznych i 

biologicznych, pakowane w skrzynki
kg 800 5%

16 Kalafiory  świeże, wolne od szkodników i uszkodzeń , bez zanieczyszczeń biologicznych, białe szt. 20 5%

17
Kapusta biała cała ,zdrowa o świeżym wyglądzie , nie popękana, bez uszkodzeń, bez liści zewnętrznych, 

kolor jasno zielony
kg 80 5%

18
Kapusta kiszona z marchwią min 5 % - kiszona naturalnie bez dodatku octu , pakowana w wiaderka 3kg i 

5 kg
kg 40 8%

19 Kapusta czerwona cała, zdrowa o świeżym wyglądzie, bez uszkodzeń, bez liści zewnętrznych kg 50 5%

20
Kapusta włoska, cała, o zdrowym wyglądzie, bez uszkodzeń mechanicznych i biologicznych, wolna od 

szkodników
szt. 10 5%
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11 Gruszki świeże,   bez uszkodzeń mechanicznych i  biologicznych kg 180 5%



21 Pietruszka natka, świeża, pakowana w pęczki, nie zwiędnięta pęcz. 30 5%

22

23
Marchew odmiana Karotka świeża o długości 15- 20cm-bez uszkodzeń mechanicznych i zmian 

biologicznych, czysta ,twarda, bez naci, pakowana w worki 5-10 kg.
kg 200 5%

24 Sałata świeża, krucha, bez uszkodzonych liści szt. 20 5%

25
Koperek świeży - zapach typowy bez zmian biologicznych, waga pęczka 0,25 kg, nać zielona, nie 

zwiędnięta, bez części pożółkłych, nie zeschnięta
szt. 20 5%

26 Szczypior, świeży, gruby, zielony, pakowany w pęczki, przekrój pęczka min. Ø 5 cm szt. 10 5%

27 Rzodkiewka, jędrna, świeża, bez uszkodzeń mechaniczbnych, wolna od szkodników, pakowana w pęczki szt. 30 5%

28 Kapusta pekińska, świeża, wolna od szkodników, bez uszkodzeń biologicznych kg 80 5%

30 Pieczarki świeże, czyste, bez uszkodzeń mechanicznych i biologicznych,  pakowane w skrzynki, białe kg 30 5%

31

Ogórki kiszone- kiszone w sposób naturalny bez zmian biologicznych, bez uszkodzeń mechanicznych, 

twarde, kiszone w sposób naturalny,zgodnie z normą PN-A-77701, zapach świeży, bez uszkodzeń 

mechanicznych,opakowanie w wiadrach plastikowych o wadze : 3 kg i 5 kg.

kg 50 8%

32 Pietruszka - korzeń ,bez uszkodzeń mechanicznych i zmian biologicznych, nie zwiędnięta, czysta kg 100 5%

33

Pomidory spod osłon-bez uszkodzeń mechanicznych i zmian biologicznych, jadalny do bezpośredniego 

spożycia, kształt okrągły, sortowany o wadze 150- 170g, czerwony, twardy,  nieuszkodzony, smak zapach 

typowy,  odmiana jednorodna przy każdorazowej dostawie

kg 80 5%

34 Por -bez uszkodzeń mechanicznych i zmian biologicznych, czysty, świeży nie zwiędnięty kg 50 5%

36

Ziemniaki- bez uszkodzeń mechanicznych i zmian biologicznych,czyste bez śladu piachu i brudu o 

średnicy poprzecznej min. 4 cm i podłużnej min. 5 cm, pakowane w worki 10 kg , odmiana jednorodna 

przy każdorazowej dostawie

kg 1 000 5%

37
Cebula czerwona- dobrze  wysuszona bez szczypiorku , sortowana o jednakowej wielkości 5-8 cm. bez 

uszkodzeń mechanicznych, pakowana w worki raszlowe 10 kg.
kg 10 5%

38 papryka zielona świeża bez uszkodzeń mechanicznych i bilogicznych kg 10 5%

39 papryka żółta świeża bez uszkodzeń mechanicznych i bilogicznych kg 10 5%

40

41

42

43

44

                                                                                .........................................................................

/podpis osób uprawnionych do reprezentacji/

5%

35
Seler korzeniowy -bez uszkodzeń mechanicznych i zmian biologicznych, czysty, pakowany w worki 

siatkowe
kg 50 5%

29

Ogórek świeży długi (szklarniowy) do bezpośredniego spożycia, długość 15-20 cm, barwa ciemno zielona, 

świeży bez uszkodzeń mechanicznych, bez zmian biologicznych, opakowanie worki foliowe 5-10 kg, 

odmiana jednorodna przy każdej dostawie

kg 80



               


