
Składając w imieniu

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

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

tel …………………………….. fax ……………………………………… email …………………………

Oferujemy realizację zamówienia zgodnie z poniższymi cenami

L.p.
Przewidywna 

ilość
J.m

Cena brutto 

jednostkowa

Wartość 

brutto 

ogółem

1 3 4 5 6

1. 6500 litr

2. 690 litr

3. 875 kg

4. 1340 szt

5. 160 szt

6. 3900
szt

7. 1140 szt

8. 2490 szt

9. 2730 szt

10. 834 szt

11. 750 szt

12. 750 szt

13. 634

opakowani

e

14. 4584 szt

15. 584 szt

16. 4170 szt

17. 38 kg

18. 50 kg

19. 417 kg

20. 50 kg

21. 817 kg

22. 20 szt

23. 116 szt

24. 67 szt

25. 42 szt

……………………………………………….
Miejscowość/Data

DPS.AG.2610.03.2023

Ogółem cena brutto ………………………………………………..

Mleko 2% ( 1 L )

Śmietana 12% ( 0,5 L )

Twaróg krajanka

2

Ser topiony ["Zegar"- 8 sztuk = 1 opakowanie] - różne smaki - 140 g

Nazwa

Jogurt naturalny bez laktozy 120g-150g

Ser żółty twardy typu Gouda, Salami, Edamski - produkt naturalny - nie seropodobny- krojony

Jogurt owocowy bez laktozy 120g-150g

Masło extra 200g. ( min. zawartość tłuszczu 82% )

Twaróg trzykrotnie mielony

Deser o konsystencji puddingu z puszystą pianką  - 150 g typ Deser

Deser ryż na mleku, różne smaki - 200 g

Serek homogenizowany owocowy, różne smaki -150 g

Kaszka manna z owocami - 150 g

Ser topiony kostka różne smaki - 100 g

Ser topiony "kiełbaska" różne smaki - 100 g

Ser topiony w plastrach  różne smaki - 100 g

………………………………………………………………………………….
Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania 

niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów). Oferta w postaci 

elektronicznej winna być podpisana w formie 

kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub w postaci 

podpisu zaufanego lub w postaci podpisu osobistego.

Załązcnik nr 2 Część 3

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

FORMULARZ CENOWY (OFERTA)- nabiał

Razem

Serek kanapkowy śmietankowy, różne smaki ( zioła, papryka, czosnek )- 150g

Serek wiejski - 200 g

Ser wędzony

Ser żółty twardy typu Gouda, Salami, Edamski - produkt naturalny - nie seropodobny

Serek wiejski bez laktozy - 200 g

Ser zółty bez laktozy 150 g

Jogurt owocowyz kawałkami owoców/zawartość  owoców nie mniej niż 6%/150 g - typu Jogobella  lub 

równoważny

Jogurt pitny - 220 g

Jogurt naturalny 150 g


