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formularz cenowy część nr 4

wykaz i przewidywana ilość produktów

Nazwa produktu Ilość
1 2 3 4 5 6 7 8

nr spraway: DPS.AG.2610.XXXV.2020

Lp. Jed.
VAT 

%
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netto
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ogółem 
netto
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brutto
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1 kg. 9000 0,00 0,00 0,00

ziemniaki młode kg. 2000 0,00 0,00 0,00

2 kg. 300 0,00 0,00 0,00

3 kg 94 0,00 0,00 0,00

Ziemniaki konsumpcyjne -  kształtne, 
sortowane, owalne o zbliżonym 
wymiarze 8-12 cm średnicy, bez 
uszkodzeń mechanicznych i zmian 
biologicznych, pozbawione odrostów, 
pakowane w worki 15-30 kg, odmiana 
jednorodna przy każdorazowej 
dostawie

Pietruszka korzeń bez naci - sortowane 
o jednakowej wielkości i w granicach 
10-15 cm długości, bez uszkodzeń 
mechanicznych i zmian biologicznych, 
niezarobaczywiona, pakowane w worki 
siatkowe 5 kg- 10 kg, odmiana 
jednorodna przy każdorazowej 
dostawie

Rzodkiewki - zgrubienie kuliste o 
średnicy 35-45 mm, czerwone, bardzo 
gładkie, intensywnie wybarwione, 
błyszczące, po umyciu długo 
zachowujące połysk, z cienkim 
korzonkiem, na przekroju idealnie 
białe, niezarobaczywione, ulistnienie 
średniej wielkości, mocno osadzone, 
pęczek 0,3 kg, pakowane w skrzynki, 
odmiana jednorodna przy 
każdorazowej dostawie                              
    100g/pęczek
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4 kg. 600 0,00 0,00 0,00

5 kg. 1200 0,00 0,00 0,00

6 kg. 660 0,00 0,00 0,00

7 kg. 360 0,00 0,00 0,00

Burak czerwony - kształt okrągły, 
sortowany o średnicy 10-12 cm, czysty, 
bez uszkodzeń mechanicznych i zmian 
biologicznych, niezarobaczywione, 
pakowane w worki  10 kg-20 kg. 
odmiana jednorodna przy 
każdorazowej dostawie

Marchew -  świeża o długości 15-20 cm, 
czysta, smak typowy, twarda, bez naci, bez 
uszkodzeń mechanicznych, bez zmian 
biologicznych,  odmiana jednorodna przy 
każdorazowej dostawie, pakowana w worki 
10 kg-20 kg

Cebula - dobrze wysuszona, bez 
szczypiorku, sortowana o jednakowej 
wielkości 5-8 cm, bez uszkodzeń 
mechanicznych, pakowana w worki 10 
kg.-15 kg, odmiana jednorodna przy 
każdorazowej dostawie

Seler korzeniowy - sortowany o 
jednakowej wielkości w granicach 8-10 
cm średnicy, bez uszkodzeń 
mechanicznych i zmian biologicznych, 
pozbawione odrostów, pakowane w 
worki siatkowe 10 kg.-15 kg, odmiana 
jednorodna przy każdorazowej 
dostawie
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8 kg. 1300 0,00 0,00 0,00

9 kg. 550 0,00 0,00 0,00

10 kg. 15 0,00 0,00 0,00

11 kg. 350 0,00 0,00 0,00

Pomidor - jadalne do bezpośredniego 
spożycia, kształt okrągły, sortowany o 
wadze 150-170 g, czerwony, twardy, 
nieuszkodzony, smak i zapach typowy, bez 
uszkodzeń mechanicznych, bez zmian 
biologicznych, pakowany w skrzynki o 
wadze 5 kg.-10 kg, odmiana jednorodna 
przy każdorazowej dostawie

Ogórek świeży (szklarniowy) – jadalny 
do bezpośredniego spożycia, barwa 
ciemno zielona, zapach świeży, bez 
uszkodzeń mechanicznych, bez zmian 
biologicznych, opakowane w worki  
foliowe 5-10 kg. Odmiana jednorodna 
przy każdorazowej dostawie

Ogórek gruntowy – długość 8-12 cm, 
przeznaczony do kiszenia i 
konserwowania, bez uszkodzeń, mała 
komora nasienna, dobra konsystencja

Ogórek kiszony – długość 10-15 cm, 
barwa zielono żółta, twardy, kiszony w 
sposób naturalny zgodnie z normą PN-
A-77701, zapach świeży, bez uszkodzeń, 
bez zmian biologicznych, opakowanie w 
wiadra plastikowe o wadze 3kg., 5kg., 
10kg.
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12 kg. 130 0,00 0,00 0,00

13 kg. 70 0,00 0,00 0,00

14 kg. 120 0,00 0,00 0,00

15 kg. 55 0,00 0,00 0,00

Koper zielony  świeży - zapach typowy, 
bez zmian biologicznych, 
niezarobaczony, waga pęczka 0,30 kg. 
-0,50 kg, odmiana jednorodna przy 
każdorazowej dostawie

Natka pietruszki (zielona) - zapach 
typowy, bez zmian biologicznych, 
niezarobaczony, waga pęczka 0,30 kg. 
-0,50 kg, odmiana jednorodna przy 
każdorazowej dostawie

Szczypiorek - barwa zielona, o długich 
liściach, niezwinięty, zapach świeży, 
długość łodygi do 30 cm, bez uszkodzeń 
bez zmian mikrobiologicznych, 
pakowany w pęczki o wadze 0,30 kg.- 
0,50 kg, odmiana jednorodna przy 
każdorazowej dostawie

Sałata zielona masłowa - kolor zielony, 
waga główki 100-150 g /1 szt. nie 
uszkodzone liście, bez zanieczyszczeń 
biologicznych, pakowana w skrzynie, 
odmiana jednorodna przy 
każdorazowej dostawie
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16 kg 75 0,00 0,00 0,00

17 kg. 450 0,00 0,00 0,00

kapusta młoda kg 280 0,00 0,00 0,00

18 kg. 70 0,00 0,00 0,00

19 kg 280 0,00 0,00 0,00

Sałata lodowa – kolor zielony, waga główki 
300g.-500g. / 1 szt. Nie uszkodzone liście,  
bez zanieczyszczeń biologicznych, pakowana 
w skrzynie, odmiana jednorodna przy 
każdorazowej dostawie

Kapusta biała - główka zwarta, bez liści 
zewnętrznych, waga 1,8- 4 kg/1 szt, 
kolor jasno zielony, bez uszkodzeń 
mechanicznych i zmian biologicznych, 
niezarobaczywiona, pakowane w worki 
siatkowe 20-25 kg, odmiana jednorodna 
przy każdorazowej dostawie

Kapusta czerwona - główka zwarta, bez 
liści zewnętrznych, waga 1,2- 2,5 kg/1 
szt, kolor czerwony, bez uszkodzeń 
mechanicznych i zmian biologicznych, 
niezarobaczywiona, pakowane w worki 
siatkowe 10-25 kg, odmiana jednorodna 
przy każdorazowej dostawie

Kapusta kiszona z marchwią min. 5% - 
Kiszona naturalnie, bez użycia octu, 
szatkowana w krótkie nitki, pakowana w 
wiaderka plastikowe 5 kg
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20 kg. 340 0,00 0,00 0,00

21 kg. 105 0,00 0,00 0,00

22 kg. 130 0,00 0,00 0,00

23 kg. 80 0,00 0,00 0,00

Kapusta pekińska - główka zwarta, bez 
liści zewnętrznych, waga 1,2- 1,5 kg/1 
szt, kolor jasno zielony, bez uszkodzeń 
mechanicznych i zmian biologicznych, 
niezarobaczywiona, pakowane w folię 
pojedynczo każda główka, odmiana 
jednorodna przy każdorazowej 
dostawie

Kalafior świeży - główka zwarta, bez 
liści zewnętrznych, zapach typowy, bez 
uszkodzeń mechanicznych i zmian 
biologicznych, niezarobaczywiona,  
odmiana jednorodna przy 
każdorazowej dostawie

Por - długość 40-50 cm, średnica 2-5 cm, 
czysta, bez uszkodzeń mechanicznych i 
zmian biologicznych, 
niezarobaczywiona, pakowany w 
skrzynki, odmiana jednorodna przy 
każdorazowej dostawie

Truskawki świeże  -  zapach typowy, 
bez uszkodzeń mechanicznych i zmian 
biologicznych, niezarobaczywiona, 
pakowane w kobiałki, odmiana 
jednorodna przy każdorazowej 
dostawie
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24 kg. 650 0,00 0,00 0,00

25 kg. 90 0,00 0,00 0,00

26 kg. 250 0,00 0,00 0,00

27 kg. 130 0,00 0,00 0,00

Banan - długość ok.18-20 cm, kolor 
czysto żółty, bez brązowych plam, bez 
uszkodzeń mechanicznych i 
zanieczyszczeń biologicznych, 
pakowane w pudｳo kartonowe 15 kg.- 
25 kg, odmiana jednorodna przy 
każdorazowej dostawie

Mandarynka  - kolor czysto 
pomarańczowy, zapach typowy, bez 
brązowych plam, bez uszkodzeń 
mechanicznych i zanieczyszczeń 
biologicznych, odmiana jednorodna 
przy każdorazowej dostawie

Pomarańcza   - kolor czysto 
pomarańczowy, zapach typowy, bez 
brązowych plam, bez uszkodzeń 
mechanicznych i zanieczyszczeń 
biologicznych, odmiana jednorodna 
przy każdorazowej dostawie

Cytryna - wielkość 8-10 cm, kolor żółty, 
owoc o cienkiej skórce, bez uszkodzeń 
mechanicznych i zanieczyszczeń 
biologicznych, pakowana 10-13 kg, 
odmiana jednorodna przy 
każdorazowej dostawie
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28 kg. 1400 0,00 0,00 0,00

29 kg. 150 0,00 0,00 0,00

Jabłko deserowe - sortowane, wielkość  
150-170 g/1 szt, soczyste, słodko winne, 
bez uszkodzeń mechanicznych i 
biologicznych zanieczyszczeń pakowane 
w skrzynie 10-15 kg, odmiana 
jednorodna przy każdorazowej 
dostawie

Pieczarki świeże - grzyby owocniki 
wszystkich odmian pieczarek 
uprawnych Agaricus (Syn. Psalliota), 
dostarczane w stanie świeżym z 
zamkniętym kapeluszem (o średnicy 30 
-65 mm), lub lekko otwartym, okrągłe 
lub półkoliste, jędrne, zdrowe, całe, 
czyste, nieuszkodzone, z odciętą dolną 
częścią  trzonu, barwa: kapelusz po 
zewnętrznej stronie biały, biało-
kremowy, centralnie lekko brązowawy, 
smak i zapach -charakterystyczny dla 
pieczarek, sortowane o zbliżonej  
wielkości, bez uszkodzeń 
mechanicznych i zmian biologicznych, 
niezarobaczywione, odmiana 
jednorodna przy każdorazowej 
dostawie
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30 kg. 40 0,00 0,00 0,00

31 kg. 35 0,00 0,00 0,00

32 kg. 45 0,00 0,00 0,00

33 kg 55 0,00 0,00 0,00
34                              OGÓŁEM: 0,00 0,00

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

    data                                                                                                          podpis wykonawcy

Papryka czerwona świeża - o wadze 
0,25-0,30 kg/1 szt. jędrna, soczysta, bez 
uszkodzeń mechanicznych i 
mikrobiologicznych, pakowana w worki 
foliowe 3-5 kg, odmiana jednorodna 
przy każdorazowej dostawie

Brokuł świeży - główka zwarta, bez liści 
zewnętrznych, zapach typowy, bez 
uszkodzeń mechanicznych i zmian 
biologicznych, niezarobaczywiona,  
odmiana jednorodna przy 
każdorazowej dostawie

Czosnek - główka o średnicy ok. 6 cm i 
wadze ok. 70g/ 1 szt.  wysuszony, bez 
przerostów, ząbki świeże przylegające 
do siebie, bez zanieczyszczeń 
biologicznych, odmiana jednorodna 
przy każdorazowej dostawie

Cukinia – jadalna do bezpośredniego 
spożycia, długość 25cm-30cm, zapach 
świeży, bez uszkodzeń mechanicznych, 
bez zmian biologicznych, odmiana 
jednorodna przy każdorazowej 
dostawie
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