
 

 

WZÓR UMOWY  

 Zawarta dnia                pomiędzy Gminą Chocianów ul. Ratuszowa 10, 59-140 Chocianów NIP 692 22 53 913  – 

w imieniu której działa Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Chocianowie ul. Środkowa 3a, 59-140 

Chocianów, reprezentowaną przez Dyrektor Barbarę Chruściel  działającą na podstawie pełnomocnictwa  

udzielonego zarządzeniem z dnia 10 listopada 2016r.  Nr 223.2016 przez Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów  

zwaną 

 w dalszej treści umowy „Zamawiającym”, 
a…………………….              zwanym w dalszej części umowy „Dostawcą” zwanymi łącznie „Stronami”. 

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Dostawcy w toku postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pt. „Dostawa 

artykułów żywnościowych do Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Chocianowie” w 

zakresie…………………………. strony zgodnie postanawiają, co następuje : 

§ 1. 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa na miejsce wskazane przez Zamawiającego artykułów 

żywnościowych określonych załącznikiem do umowy w okresie od 01 stycznia 2019r.  

do dnia 31 grudnia 2019r. lub całkowitego wyczerpania zakresu przedmiotu zamówienia.   
2. Dostawca oświadcza, iż dysponuje niezbędnym do realizacji umowy sprzętem, w tym środkiem transportu, 

oraz odpowiednią kadrą spełniającymi wymogi określone przepisami prawa, w tym zwłaszcza z zakresu 

wymagań sanitarnych. 

 

§ 2. 

1. Dostawca odpowiada za stan jakościowy dostarczanych artykułów żywnościowych. Z uwagi na wiadome 

Dostawcy przeznaczenie produktów, które posłużą do sporządzania posiłków dla dzieci dostarczane produkty 

nie mogą być niskiej jakości a nadto muszą posiadać odpowiedni termin przydatności do spożycia lub datę 

minimalnej trwałości jak również odpowiadać normom przedmiotowym i jakościowym zgodnie  

z obowiązującymi atestami, Polskimi Normami i przepisami prawa regulującymi wymagania stawiane 

produktom żywnościowym.  Przydatność do spożycia lub minimalna trwałość artykułów żywnościowych  

musi wynosić co najmniej 5 dni od daty dostawy. 

2. Dostawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości zdrowotnej i trwałości dostarczonych produktów 

żywnościowych do daty minimalnej trwałości lub terminu przydatności do spożycia określonych  

na czytelnych etykietach. 

3. Zamawiający dopuszcza w czasie trwania umowy zmianę gramatury produktów na inną niż określona  

w załączniku do umowy po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego. 

4. Ceny jednostkowe produktów o zmienionej gramaturze zostaną przeliczone proporcjonalnie do cen podanych 

w ofercie Dostawcy. 

5. W uzasadnionych przypadkach dotyczących w szczególności :wstrzymania, zaprzestania produkcji, 

wycofania z rynku lub zmiany marki, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie  

oferowanego asortymentu z zastrzeżeniem, iż oferowany zamiennik musi odpowiadać parametrom 

jakościowym nie gorszym, jak zastępowany produkt. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym 

cena oferowanego zamiennika nie może być wyższa od ceny produktu zastępowanego podanej w ofercie. 

 

 

§ 3. 

1. Dostawy będą realizowane sukcesywnie, stosownie do potrzeb Zamawiającego, zgodnie ze składanymi 

zamówieniami zwanymi dalej „zamówieniami częściowymi” i „zamówieniami pilnymi”. 

2. Z zastrzeżeniem ust. 3 asortyment i wielkość dostawy ustalane będą każdorazowo w zamówieniu częściowym, 

składanym Dostawcy nie później niż z 1 – dniowym wyprzedzeniem. 



3. W szczególnych przypadkach uzasadnionych potrzebami Zamawiającego będzie on uprawniony do składania 

„zamówień pilnych” z terminem realizacji wynoszącym trzy godziny od złożenia zamówienia.   

4. Zamawiający będzie składał zamówienia telefonicznie, …………. lub e-mailem na adres ……… 
5. Miejscem dostawy jest siedziba Zamawiającego. 

6. Z zastrzeżeniem ust. 3 Dostawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot dostawy określony  

w zamówieniu częściowym nie później niż w ciągu 24 godzin licząc od złożenia zamówienia częściowego. 

Dostawy będą realizowane w dniach od poniedziałku do piątku w następujących godzinach: 6:00-8:00 

7. Koszty dostarczenia przedmiotu umowy ponosi Dostawca. 

8. Szacunkowa ilość zamawianego towaru która została podana  w formularzu ofertowym ( załącznik do umowy) 

może ulec zmianie w zależności od posiadanych środków oraz ilości żywionych dzieci. 

 

§ 4. 

1. W przypadku dostawy produktów żywnościowych o nienależytej jakości Zamawiający odmówi przyjęcia 

wadliwej części zamówienia. W takim przypadku Zamawiający zgłosi telefonicznie Dostawcy reklamację.   

2. Dostawca zobowiązuje się na swój koszt odebrać produkty wadliwe oraz nie później niż w ciągu 2 godzin od 

zgłoszenia reklamacji dostarczyć produkty wolne od wad.    

3. W przypadku, gdy Dostawca w terminie określonym w ust. 2 nie dostarczy produktów wolnych od wad albo 

gdy dane zamówienie częściowe lub pilne nie zostanie zrealizowane w pełnym zakresie, Zamawiający 

uprawniony będzie do dokonania zakupu brakujących produktów u osoby trzeciej oraz obciążenia Dostawcy 

różnicą pomiędzy kosztami tej transakcji a kosztami dostawy tych produktów po cenach z oferty  Dostawcy, 

na co ten ostatni wyraża zgodę. 

4. Koszty transportu oraz rozładowania produktów żywnościowych ponosi Dostawca. 

5. Dostawca zobowiązuje się dostarczać produkty żywnościowe środkiem transportu odpowiadającym 

wymogom przepisów sanitarnych w zakresie transportu żywności, zabezpieczającym w pełni ich jakość  

i bezpieczeństwo zdrowotne. Dostawca zobowiązuje się skierować do realizacji umowy osoby przestrzegające 

higieny osobistej. 

6. Odbiór ilościowo – jakościowy dostarczonych produktów żywnościowych oraz zgłaszanie reklamacji będzie 

dokonywane przez upoważnionego pracownika Zamawiającego. 

7. Dostawca zobowiązuje się do udostępnienia przy dostawie wszystkich niezbędnych informacji w celu 

dokonania oceny ilościowo – jakościowej odbieranych produktów żywnościowych. 

 

 

 

§ 5. 

1. Z tytułu realizacji umowy Dostawca otrzyma wynagrodzenie maksymalne w kwocie…………… 

płatne na zasadach określonych w ust. 5.   

2. Z zastrzeżeniem ust. 3, w uzasadnionych przypadkach wzrostu cen produktów żywnościowych z 

przyczyn niezależnych od Dostawcy strony dopuszczają możliwość zmiany cen jednostkowych 

określonych w załączniku do umowy, a w ślad za tym zmianę wysokości wynagrodzenia określonego w 

ust. 1, nie więcej jednak niż o 15%, a w przypadku produktów sezonowych (warzywa, owoce) nie więcej 

niż o 20%, w całym okresie realizacji umowy i nie częściej niż raz na miesiąc. Zmiana, o której mowa w 

zdaniu poprzedzającym nastąpi w formie aneksu do umowy. 

3. Przez okres pierwszych dwóch miesięcy realizacji umowy ceny jednostkowe oraz wysokość 

wynagrodzenia kosztorysowego nie mogą ulec zmianie. Zmiana w okresie, o którym mowa w zdaniu 

poprzedzającym będzie dopuszczalna w przypadku zmiany obowiązujących w dniu podpisania umowy 

stawek podatku od towarów  i usług. 

4. Strony dopuszczają zmianę wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 w przypadku ograniczenia przez 

Zamawiającego zakresu umowy, o którym mowa w § 3 ust. 8. 

5. Wynagrodzenie za dostawy częściowe i pilne będzie płatne na podstawie faktur VAT obejmujących 

produkty żywnościowe dostarczone Zamawiającemu w okresie od poniedziałku do piątku, na podstawie 

cen jednostkowych określonych w formularzu ofertowym              ( załącznik do umowy) 
6. Wynagrodzenie za dostawy częściowe i pilne płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Dostawcy  

nr  …………………………… w terminie 30dni od daty prawidłowo otrzymanej faktury VAT. 
7. Zamawiający ma prawo wstrzymać wypłatę wynagrodzenia za dostawę częściową lub pilną, jeżeli w 

terminie płatności wniesie zastrzeżenia do wykonania przedmiotu umowy. 

8. Zamawiający uprawniony będzie do potrącenia przysługujących mu kar umownych oraz poniesionych 

kosztów, o których mowa w § 4 ust. 3 umowy, z przedłożonej do rozliczenia faktury VAT. 



 

 

§ 6. 

1. Strony ustanawiają odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań 

umownych w formie kar umownych, w następujących przypadkach i wysokościach : 

1. w przypadku opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy w zakresie terminu dostawy (nieterminowa 

dostawa), Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 10% wartości opóźnionego zamówienia 

częściowego za każdą godzinę opóźnienia; 

2. w przypadku każdego innego nienależytego wykonania zobowiązania przez Dostawcę zapłaci on na rzecz 

Zamawiającego karę umowną w wysokości 10% wartości zamówienia częściowego nienależycie 

wykonanego; 

3. w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Dostawcy ten 

ostatni zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50% wynagrodzenia kosztorysowego 

określonego w § 5 ust.1. 

2.Kary umowne mają charakter zaliczany, co oznacza, iż w przypadku wystąpienia szkody przenoszącej wartość 

kary umownej, Zamawiający ma prawo dochodzić jej naprawienia w pełnej wysokości na zasadach ogólnych. 

§ 7. 

 Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy w przypadku nienależytego wykonywania 

zobowiązań umownych przez Dostawcę, w tym w szczególności : 

1. w przypadku powtarzających się ze strony Dostawcy uchybień co do jakości przedmiotu dostaw 

(nie mniej niż trzech); 

2. w przypadku powtarzających się ze strony Dostawcy uchybień co do terminowości  dostaw (nie 

mniej niż trzy opóźnienia); 

3.  w przypadku nieuwzględniania przez Dostawcę reklamacji Zamawiającego (nie mniej niż trzy 

odmowy uwzględnienia reklamacji); 

 

§ 8. 

Ewentualne mogące wyniknąć na tle stosowania umowy spory strony poddają pod rozstrzygnięcie właściwego ze 

względu na siedzibę Zamawiającego Sądu. 

§ 9. 

W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z dnia 23 

lutego 1964 r Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz. U.  

z 2013 r.  poz. 907,984.1047,1473 oraz Dz.U. z 2014 poz 423). 

 

§ 10. 

Integralną część umowy stanowią : oferta Dostawcy złożona w toku postępowania , oraz SIWZ. 

 

       § 11. 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na przedmiot niniejszej umowy przeprowadzono w trybie 

zapytania ofertowego– zgodnie z ustawą z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz. U.  

z 2013 r.  poz. 907,984.1047,1473 oraz Dz.U. z 2014 poz 423). 

 



§ 12. 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego 

przez obie strony pod rygorem nieważności. 

§ 13. 

Umowę sporządzono w trzech  jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla Dostawcy. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:        DOSTAWCA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do umowy nr   z dnia  

                                                              Część - 1 

PRODUKTY ZWIERZĘCE, MIĘSO I PRODUKTY MIĘSNE 

Lp. Nazwa produktu spożywczego Jednostka 

miary 

Ilość 

orient 

Cena 

jedn. 

brutto 

Wartość 

brutto 

1 2 3 4 5 6 

1. Krakowska sucha 1kg kg 10   

2. Szynka surowa bez kości, gatunek I  kg 450   

3. Schab bez kości, gatunek I kg 150   

4. Łopatka bez kości, max 10% 

tłuszczu w 100g, gatunek I  
kg 40   

5. Kiełbasa śląska min 95% mięsa i 

kwasy tłuszczowe nasycone w 

7,4% typu Tarczyński lub produkt 

równoważny 

kg 100   

6. Parówki wieprzowe 95% mięsa 

220g typu Tarczyński lub produkt 

równoważny 

kg 20   

7. Konserwa nie gorsza niż Krakus- 

Mięsna,300 gram 
sztuk 30   

8.  Kurczak  świeży gatunek 1 kg 50   

9. Polędwica drobiowa kg 10   

10. Szynka konserwowa kg 15   

11. Szynka wieprzowa gotowana kg 20   

12. Mielonka Tyrolska kg 10   

13. Szynka z Indyka kg 5   

14 Piersi z kurczaka kg 130   

 Razem X X X  

 

Produkty mięsne muszą być pakowane hermetycznie z widoczną datą produkcji oraz terminem do 

spożycia. 



 

                                                                  Część 2 

RÓŻNE PRODUKTY SPOŻYWCZE  

Lp

. 

Nazwa produktu spożywczego Jedno

stka 

miary 

Ilość 

orie

nt. 

Cena 

jedn. 

brutto 

Wartość 

brutto 

1 2 3 4 5 6 

2. Cukier waniliowy, opakowanie 15g sztuka 20   

3. Cukier, opakowanie 1 kg kg 370   

4. Chrzan tarty, opakowanie słoik 160g sztuka 10   

5. Drożdże piekarskie kg 5   

6. Fasola biała drobna 400g sztuka 40   

7. Groch łuskany 400g sztuka 40   

8. Groszek konserwowy, opakowanie 400g sztuka 10   

9. Woda niegazowana naturalna źródlana 5000ml sztuka 270   

10. Jajka kategoria wagowa L (63-73g) sztuka 3900   

11. Koncentrat pomidorowy  30% - 200g (Wartość 

odżywcza w 100g produktu: wartość energetyczna 

442kJ/105 kcal: białko 4,9g: węglowodany18,2g: 

tłuszcz 0,8 g) typu Pudliszki lub produkt 

równoważny 

sztuka 150   

12. Kwasek cytrynowy, opakowanie 20g sztuka 250   

13. Kasza jęczmienna, opakowanie 500g sztuka 50   

14. Kasza gryczana, opakowanie 1kg sztuka 100   

15. Kasza manna, opakowanie 1kg sztuka 50   

16. Kasza jaglana, opakowanie 500g sztuka 50   

17. Kasza pęczak, opakowanie  1 kg sztuka 80   

18. Kasza kukurydziana, opakowanie 500g sztuka 50   

19. Płatki kukurydziane, opakowanie 600g sztuka 100   



20. Płatki owsiane, opakowanie 500g sztuka 60   

21. Ketchup łagodny, opakowanie 500g sztuka 50   

22. Kakao nie gorsze niż „Dekomorena”, op.150g sztuka 30   

23. Kawa Inka 500g sztuka 30   

24. Liść laurowy , opakowanie 6g sztuka 30   

25. Mąka tortowa typ 450, opakowanie 1kg  kg 300   

26. Mąka ziemniaczana, opakowanie 500g sztuka 40   

27. Miód naturalny wielokwiatowy, opakowanie 140 l sztuka 10   

28. Makaron  jajeczny nie gotowany świderki typu 

Lubella lub produkt równoważny”Ewmak”, 

opakowanie 500g, mąka makaronowa pszenna: 

wartość odżywcza w 100g: wartość energetyczna 

336 kcal: białko 13,5g: węglowodany 69,9g: 

tłuszcz 0,3g 

sztuka 100   

29. Makaron  jajeczny łazanki nie gotowany typu 

Lubella lub produkt równoważny, opakowanie 

500g, mąka makaronowa pszenna: wartość 

odżywcza w 100g: wartość energetyczna 336 kcal: 

białko 13,5g: węglowodany 69,9g: tłuszcz 0,3g 

sztuka 50   

30. Majeranek  opakowanie 10g sztuka 80   

31. Olej rzepakowy rafinowany z pierwszego 

tłoczenia, opakowanie 5litr typu Kujawski nie 

gorszy  

sztuka 

30   

32. Ogórki konserwowe opakowanie 900g sztuka 120   

33. Pieprz czarny  mielony, opakowanie 1kg sztuka 3   

34. Ryż biały długi , opakowanie 1kg typ Risana lub 

produkt równoważny 
sztuka 110   

35. Sól kuchenna jodowana, opakowanie 1 kg sztuka 100   

36. Szczaw konserwowy siekany, opakowanie 350gr sztuka 70   

37. Ziele angielskie, opakowanie 15g sztuka 30   

38. Konserwa rybna Makrela w pomidorach sztuka 10   



39. Makrela wędzona gatunek 1 kg 25   

40. Pasztet drobiowy nie gorszy niż prochowicki  sztuka 30   

41. Musztarda Stołowa łagodna opakowanie 180g sztuka 10   

42. Dżem niskosłodzony Truskawka sztuka 20   

43. Dżem niskosłodzony Wiśnia sztuka 20   

44. Płatki ryżowe opakowanie 250g  sztuka 30   

45. Woda niegazowana źródlana 1,5l sztuka 50   

46. Oregano opakowanie 10g sztuka 20   

47. Herbata owocowa „Saga” lub produkt 

równoważny opakowanie 25 szt 
sztuka 200   

48. Herbata zwykla „ Saga” lub produkt równoważny 

250sztuk 
sztuk 10   

49. Kukurydza konserwowa sztuk 20   

50. Papryka słodka przyprawa opakowanie 1kg sztuk 4   

51. Makaron  jajeczny  nitki typu Lubella , Czaniecki, 

Ewmak lub produkt równoważny, op.500g 
sztuka 60   

52. Ananas puszka sztuk 120   

53. Makaron  jajeczny Zacierka Babuni op. 250g sztuk 100   

54. Bazylia sztuk 30   

55. Mąka żytnia opakowanie 1kg. sztuk 10   

56. Soczewica opakowanie 1 kg sztuk 20   

57. Suszone chpisy owocowe op.1 kg  sztuk 20   

58. Suszone chpisy warzywne op.1 kg sztuk 20   

59. Sok owocowy w kartoniku – 200ml typu Tymbark 

lub produkt równoważny 
sztuka 1000   

60.  Brzoskwinia w puszce sztuka 120   

 Razem X X X  

 



Część 3 

PRODUKTY Z ZIARNA I SKROBI  

Lp. Nazwa produktu spożywczego Jednostka 

miary 

Ilość 

orient. 

Cena 

jedn. 

brutto 

Wartość 

brutto 

1 2 3 4 5 6 

1. Bułka zwykła -  100g sztuka 50   

2. Bagietka sztuka 120   

3. Rogal zwykły z makiem – 90g sztuka 150   

4. Bułka tarta  - 500g sztuka 100   

5. Chleb zwykły krojony -  600g sztuka 900   

6. Chleb graham  - 600g sztuka 400   

7. Chleb słonecznikowy- 600g sztuka 200   

 Razem  X X  

 

 

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Część 4 

PRODUKTY MLECZARSKIE  

 

Lp. Nazwa produktu spożywczego Jedno

stka 

miary 

Ilość 

orient. 

Cena 

jedn. 

brutto 

Wartość 

brutto 

1 2 3 4 5 6 

1. Jogurt owocowy, opakowanie 150g (różne 

smaki) zawartość cukru ok.15g 
sztuka 1600   

2. Jogurt naturalny, opakowanie 400g sztuka 300   

3. Serek waniliowy/owocowy sztuka 600   

4. Napój sojowy op.1l sztuka 40   

5. Kefir ( mleko pasteryzowane, żywe kultury 

bakterii i drożdży kefirowych) – 400g 

 

sztuka 130   

6 Deser mleczny Typ Monte, Zuzia lub 

produkt równoważny 

sztuka 
700   

7. Ser żółty typu Gouda lub równoważny kg 30   

8. Mleko 2% tłuszczu karton 1litr sztuka 100   

9. Mleko 2% tłuszczu, opakowanie- folia 5 

litrów 
sztuka 4400   

10. Masło 82% tłuszczu, opakowanie 200g kg 220   

11. Twaróg półtłusty krajanka kg 170   

12. Śmietana 12%, opakowanie 400g sztuka 700   

13. Mleko smakowe 200g 1,6 % sztuka 100   

14. Ser wędzony „Rolada Ustrzycka”                 

opakowanie 300g 
sztuka 100   

15. Ser wędzony- topiony sztuka 50   

 Razem X X X  

 



Część 5 

WARZYWA I OWOCE  

Lp. Nazwa produktu spożywczego Jednostka 

miary 

Ilość 

orient. 

Cena 

jedn. 

brutto 

Wartość 

brutto 

1 2 3 4 5 6 

1. Arbuz, gatunek I kg 100   

2. Biała rzodkiew, gatunek I kg 150   

3. Brokuły, gatunek I sztuka 40   

4. Burak ćwikłowy, gatunek I kg 250   

5. Banan, gatunek I kg 300   

6. Cytryna, gatunek I kg  50   

7. Brzoskwinia, gatunek I  kg 50   

8. Cebula biała, gatunek I kg 250   

9. Czosnek, gatunek I  szt 100   

10. Fasolka szparagowa, gatunek I kg 50   

11. Jabłka, gatunek I kg 900   

12. Kalafior świeży, gatunek I sztuka 50   

13. Kapusta biała, gatunek I kg 250   

14. Kapusta czerwona, gatunek I kg 90   

15. Kapusta kwaszona , gatunek I kg 100   

16. Kapusta młoda, gatunek I sztuka 25   

17. Kapusta pekińska, gatunek I kg 70   

18. Kiwi, gatunek I kg 20   

19. Koper zielony, gatunek I pęczek 150   

20. Mandarynka, gatunek I kg 100   

21. Marchew św. sort. gatunek I kg 600   



22. Kiełki warzyw, różne rodzaje szt 20   

23. Natka pietruszki, gatunek I pęczek 150   

24. Ogórki kwaszone, gatunek I kg 100   

25. Ogórki świeże, gatunek I kg 80   

26. Papryka świeża (czerwona, żółta, 

zielona) gatunek I 
kg 30   

27. Pomidor, gatunek I kg 70   

28. Pieczarki, gatunek I kg 50   

29. Pietruszka  św. korzeń, gatunek I kg 200   

30. Por, gatunek I sztuka 200   

31. Ziemniak, gatunek I kg 4000   

32. Rzodkiewka, gatunek I pęczek 150   

33 Sałata zielona, gatunek I sztuka 80   

34 Sałata lodowa, gatunek I sztuka 60   

35. Seler, gatunek I kg 280   

36. Szczypior,  gatunek I pęczek 400   

37. Truskawki świeże, gatunek I kg 50   

38. Gruszka, gatunek I kg 200   

39. Pomarańcza, gatunek I kg 180   

43. Winogron kg 40   

 Razem X X X  

 

 

 

 

 

 



Część 6 

PRODUKTY GŁĘBOKO MROŻONE  

 

Lp. Nazwa produktu spożywczego Jednostka 

miary 

Ilość 

orient. 

Cena 

jedn. 

brutto 

Wartość 

brutto 

1 2 3 4 5 6 

1. Fasola szparagowa zielona 

mrożona, 2,5kg 
kg      30   

2. Kalafior mrożony, opakowanie 

2,5kg 
kg 50   

3. Truskawki mrożone, opakowanie 

2,5kg 
kg 150   

4. Brokuł mrożony opakowanie 

2,5kg 
kg 50   

5. Fasolka szparagowa żółta, 

opakowanie 1kg lub 2,5kg 
kg 30   

6. Filet z Dorsza „Czerniak”SHP kg 200   

7. Mieszanka owocowa  kg 80   

8. Filet z morszczuka SHP kg 100   

9. Groszek zielony kg 30   

10.  Wiśnie Mrożone  kg 40   

11. Jagody mrożone kg 30   

 Razem  X X  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


