
    Załącznik nr 1

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (wykaz art. żywnościowych)

    Szczegółowe wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia:

1. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji przedmiotu zamówienia.

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie ze wszystkimi

wymaganiami  Zamawiającego  wskazanymi  w  Specyfikacji  Istotnych  Warunków

Zamówienia.

3. Wykonawca  dostarczy  produkty  żywnościowe  spełniające  wymogi  określone

przepisami ustawy z 25.08.2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

4. Wykonawca  dostarczy  artykuły  żywnościowe  środkami  transportu  spełniającymi

wymogi rozporządzenia Ministra Zdrowia z 19.12.2002 roku w sprawie wymogów

sanitarnych  dotyczących  środków  transportu  żywności,  substancji  pomagających

w  przetwarzaniu,  dozwolonych  substancji  dodatkowych  i  innych  składników

żywności. 

5. Termin  przydatności  do  spożycia  od  chwili  dostarczenia  produktu  do  magazynu

Zamawiającego  nie  może  być  krótszy  niż  ¾  okresu,  w  którym  towar  zachowuje

zdatność do spożycia określoną na opakowaniu produktu.

6. Etykieta na opakowaniu powinna zawierać co najmniej następujące informacje: nazwę

produktu, nazwę i adres producenta, znak weterynaryjny, masę netto, datę ważności.

Do  wglądu  Zamawiającego  powinien  być  dostępny  skład  produktu.  Opakowania

wielokrotnego  użytku  powinny  posiadać  atest  kompetencyjny  jednostki  resortu

zdrowia.

7. Miejsce dostawy/odbioru i transport.

Miejscem  dostawy  Szkoła  Podstawowa  Nr  41  w  Rudzie  Śląskiej  przy

ul. Gierałtowskiego 15. Wykonawca dostarczy zamówione artykuły żywnościowe do

magazynu  Zamawiającego  na  własny  koszt  i  własne  ryzyko.  Wykonawca  dokona

również  rozładunku  zamówionego  towaru  do  magazynu  Zamawiającego.  Osobą

upoważnioną do kontroli jakościowej dostarczonego towaru jest intendentka stołówki

lub osoba przez nią upoważniona. W przypadku złej jakości dostarczonych produktów

żywnościowych  Zamawiający  nie  dokona  ich  odbioru,  a  Wykonawca  obciążony

zostanie  karą  w  wysokości  10%  wartości  wadliwego  asortymentu,  która  zostanie

potrącona z wynagrodzenia wykonawcy.

8. W postępowaniu na „Dostawę artykułów żywnościowych dla stołówki w Szkole

Podstawowej  Nr  41  w  Rudzie  Śląskiej  ul.  Gierałtowskiego  15”  przedmiotem

zamówienia  jest  sukcesywna  dostawa  artykułów  żywnościowych  do  siedziby

Zamawiającego według poniższego wykazu:



Pakiet I - Artykuły spożywcze i garmażeryjne
1. Zakup  wraz  z  dostawą  artykułów  żywnościowych  (artykułów  spożywczych)  dla

Szkoły Podstawowej nr 41  w Rudzie Śląskiej                         
2. Pakiet I: artykuły spożywcze
3. Nazwa i adres wykonawcy, nr regon, telefon i fax:

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

...........................................................................................................................................
4. Cena ofertowa zamówienia – łączne wynagrodzenie Wykonawcy:

Brutto: ........................................... zł
Słownie: ..........................................................................................................................
Wyliczona  w  oparciu  o  następujące  ceny  jednostkowe  oraz  szacunkowe  ilości
planowanych do zakupu produktów żywnościowych:

W  przypadku  braku  dostępności  danego  produktu,  podać  nazwę  produktu
alternatywnego.

L.p. Nazwa towaru Ilość
Jedn.
miary

Cena
jedn.
brutto

Wartość
brutto

Podatek VAT Wartość
netto

(%) Kwota

1.

Gołąbki z mięsem i ryżem  - 
półprodukt garmażeryjny świeży 100 kg      

2.

Pierogi z serem- półprodukt 
garmażeryjny świeży 60 kg      

3.

Pierogi z mięsem- półprodukt 
garmażeryjny świeży 60 kg      

4.

Pierogi ruskie- półprodukt 
garmażeryjny świeży 80 kg      

5.

Knedle z truskawkami/śliwkami- 
półprodukt garmażeryjny świeży 25 kg

6. Krokiety ze szpinakiem i serem feta 25 kg
7. Krokiety z mięsem i kapustą 25 kg
8. Kluski na parze (op. 6 szt.) 250 op.      
9. Budyń waniliowy z cukrem 35g 100 szt.      

10.

Brzoskwinie - połówki w lekkim 
syropie   puszka ok.700g 20 szt

11. Cynamon mielony 15g „Kamis” 10 szt.      
12. Cytrynka do herbaty 500ml 30 szt.      
13. Cukier trzcinowy 500g 20 szt      
14. Cukier biały kryształ 10 kg
15. Cukier waniliowy 32g 15 szt.      

16.

Czekolada deserowa z orzechami 
laskowymi 100g (minim.50% kakao) 250 szt

17. Czekoladki Toffifee 200g 150 szt

18.

Cebulka prażona  (nie smażona !)  
100g 10 szt

19. Cebulka granulowana 20g  Kamis 30 szt
20. Czosnek granulowany 20g „Prymat” 50 szt.      
21. Cząber suszony 10g „Prymat” 4 szt.      
22. Chrzan tarty w słoiku 200g 30 szt.      

23.

Herbata „Saga” Earl Gray expresowa
(40 saszetek) 2 szt.      

24.

Herbata „Saga”- dzika róża i malina 
(20 saszetek) 2 szt.      



25. Herbata miętowa expresowa 3 szt
26. Kminek mielony 20g „Prymat” 5 szt.      
27. Kakao naturalne  80g 3 szt.      

28.

Ketchup łagodny 500g „Kotlin” lub 
równoważny 5 szt.      

29.

Koncentrat pomidorowy 30% 200g 
„Pudliszki” 100 szt.      

30. Kukurydza konserwowa puszka400g 30 szt.      
31. Groszek konserwowy  400g (puszka) 20 szt.
32. Kawa zbożowa „Inka” 150g 2 szt.      
33. Kasza manna 20 kg      
34. Kasza gryczana niepalona 50 kg
35. Kasza jaglana 20 kg
36. Kasza jęczmienna średnia 50 kg
37. Kasza kuskus  250g 30 szt

38.

Kucharek – przyprawa do potraw 
bez glutaminianu sodu 
konserwantów i barwników  150g 100 szt

39. Kisiel owocowy -proszek 10 szt
40. Liść laurowy 6g „Prymat” 25 szt.      
41. Majeranek 8g „Prymat” 15 szt.      
42. Mąka kukurydziana 25 kg      
43. Mąka pełnoziarnista 20 kg      
44. Mąka ziemniaczana 30 kg      

45.

Maka tortowa orkiszowa Basia  - typ 
450 40 kg

46. Makaron nitki „Czaniec” 250g 25 szt.      

47.

Makaron muszelki małe 500g 
„Lubella” 25 szt.

48.

Makaron durum świderki 500g 
„Lubella” lub równoważne 40 szt.

49. Makaron kokardka 500 g „Lubella” 40 szt.

50.

Musztarda sarepska lub chrzanowa 
200 g „Kamis” 50 szt.      

51. Majonez rudzki PRODYM 170g 20 szt
52. Miód naturalny wielokwiatowy 1250g 120 szt
53. Ogórki konserwowe 0,9 l słoik 40 szt.      

54.

Olej rzepakowy „Kujawski” lub 
równoważny  1l. 150 szt      

55. Oliwa z oliwek extra vergine 500 ml 10 szt.      
56. Ocet jabłkowy 500 ml 4 szt.      
57. Oregano suszone 10g „Prymat” 5 szt.      
58. Orzeszki ziemne słomkowe  ok.100g 150 szt

59.

Orzeszki pistacjowe w łupinkach 
100g 150 szt

60.

Papryka mielona słodka 20g 
„Prymat” 30 szt.      

61. Papryka mielona ostra 20g „Prymat” 20 szt.      
62. Pieprz czarny mielony 20g „Prymat” 40 szt.      
63. Pieprz mielony biały 20g „Prymat” 5 szt.
64. Pieprz ziołowy 20g „Prymat” 20 szt.      
65. Pieprz cytrynowy 20g „Kamis” 10 szt.
66. Płatki kukurydziane Nestle Corn 5 szt



Flakes 600g

67.

Płatki  jaglane błyskawiczne 400g 
„Melvit” lub równoważne 10 szt

68. Bazylia suszona 10g „Prymat” 10 szt.

69.

Pomidory konserwowe krojone 400g 
(puszka) 150 szt.      

70. Kurkuma mielona 20g „Prymat” 15 szt.

71.

Natka pietruszki suszona 8g (może 
być w większym opakowaniu) 30 szt.

72.

Liść lubczyku suszony 10g (może 
być w większym opakowaniu) 150 szt.

73. Tymianek suszony 10g 10 szt.
74. Ryż biały długoziarnisty 100 kg      
75. Ryż brązowy 30 kg
76. Ryż paraboliczny 400g 60 szt

77.

Rodzynki w czekoladzie gorzkiej 
„Jutrzenka”  80g 150 szt

78.

Sos pieczeniowy ciemny/jasny 30g 
(proszek) bez glutaminianu sodu 40 szt.      

79. Sos gulaszowy 30 g (proszek) 20 szt.
80. Sól morska drobna 30 kg      
81. Soda oczyszczona 4 szt

82.

Seler z ananasem marynowany w 
słoiku 320g  firmy  „Rolnik” 40 szt

83. Zioła prowansalskie 15g „Prymat” 15 szt.      

84.

Ziele angielskie mielone i w kulkach 
15g „Prymat 40 szt

85. Żurek „Od Bajorka” butelka  500g 60 szt      

86.

Soczek „Kubuś” (banan, jabłko, 
marchew) w plastikowej butelce 
300ml 300 szt.      

87.

Soczek „Kubuś”  900ml   (marchew, 
malina, jabłko lub  banan ,truskawka)
w plastikowej  butelce 150 szt

88. „Kubuś” mus +jogurt w saszetce 80g 300 szt

89.

„Kubuś” mus owocowy w saszetce 
100g  300 szt

90.

„Kubuś” 8 zbóż ciasteczka 30g  
(mleko,rodzynki) 150 szt

91.

Sos słodko-kwaśny w słoiku „Łowicz”
350g 20 szt.

92.

Soczek w kartoniku ze słomką 200ml
jabłkowy 100% „Tymbark” 150 szt.

93.

Soczek w kartoniku ze słomką 200ml
czarna porzeczka 100% „Tymbark” 150 szt.

94.

Sok pomarańczowy 100% „Hortex”  -
karton 1l 40 szt.

95.

Sok tłoczony jabłko - gruszka  200ml
w plastiku lub saszetce 300 szt

96.

Dżem truskawkowy niskosłodzony 
„Łowicz”  280g 20 szt.



97.

Dżem jagodowy niskosłodzony 
„Łowicz”   280g 20 szt

98. Woda  zródlana niegazowana 5l 60 szt.
99. Woda mineralna lekkogazowana 1,5l 60 szt.

100
. Przyprawa Curry 20g „Prymat” 5 szt.

101
.

Przyprawa kebab-gyros 30g 
„Prymat” 20 szt.

102
.

Papryka czerwona konserwowa 
720ml   ROLNIK 20 szt

103
.

Sos sojowy jasny 623ml „Tao-Tao” 
(zawartość soi min. 34%, bez 
barwników i konserwantów) 20 szt.

104
.

Soczewica konserwowa w puszce 
400g 30 szt.

105
. Słonecznik prażony 100g 10 szt

106
.

Ciecierzyca konserwowa w puszce 
400g 30 szt.

107
.

Galaretka o smaku truskawkowym 
75g Gellwe - proszek 20 szt.

108
. Włoszczyzna suszona 100g 20 szt

Wyroby garmażeryjne- wyrób świeży, domowy o odpowiednich walorach organoleptycznych. Dostawa zgodnie 
z zamówieniem na dany dzień w godz. 6.00- 7.00. Planowana ilość może ulec zmianie według zapotrzebowania.



Pakiet II  - Produkty mięsno-wędliniarskie

1. Zakup  wraz  z  dostawą  artykułów  żywnościowych  (artykułów  spożywczych)  dla
Szkoły Podstawowej nr 41  w Rudzie Śląskiej                        

2. Pakiet II: produkty mięsno-wędliniarskie
3. Nazwa i adres wykonawcy, nr regon, telefon i fax:

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

...........................................................................................................................................
4. Cena ofertowa zamówienia – łączne wynagrodzenie Wykonawcy:

Brutto: ........................................... zł
Słownie: ..........................................................................................................................
Wyliczona  w  oparciu  o  następujące  ceny  jednostkowe  oraz  szacunkowe  ilości
planowanych do zakupu produktów żywnościowych:

W  przypadku  braku  dostępności  danego  produktu,  podać  nazwę  produktu
alternatywnego.

L.p. Nazwa towaru Ilość
Jedn.
Miary

Cena
jedn.
Brutto

Wartość
brutto

Podatek VAT Wartość
netto

(%) Kwota

1. Boczek wędzony 20 kg      

2.

Filet z kurczaka bez chrząstki 
świeży 150 kg      

3. Kurczak cały świeży 30 kg
4. Udziec z kurczaka świeży 40 kg

5. Filet z indyka świeży 100 kg

6. Kiełbasa podwawelska 30 kg      

7. Kiełbasa śląska 30 kg      

8.

Korpusy rosołowe drobiowe 
świeże 80 kg      

9.

Łopatka wieprzowa bez kości 
świeża 150 kg      

10. Polędwiczki wieprzowe świeże 50 kg

11.

Parówki drobiowe (co najmniej 
75% mięsa drobiowego, bez 
oddzielonego mechanicznie) 10 kg

12.

Schab  wieprzowy bez kości
świeży 60 kg      

13. Słonina wędzona 1 kg      

14. Kiełbasa drobiowa z fileta 20 kg      

15.

Mięso wieprzowe od szynki 
świeże   (kulki) 100 kg      

16.

Mięso gulaszowe z indyka
świeże 50 kg

17. Wątróbka drobiowa świeża 20 kg
19 Wątróbka z indyka świeża 20 kg

18. Żeberka wieprzowe świeże 10 kg



Mięso i przetwory powinny być świeże. Dostawa zgodnie z zamówieniem w godz. 6.00- 7.00.
Podana ilość planowana może ulec zmianie zgodnie z zapotrzebowaniem.



PAKIET III -  Warzywa i owoce (świeże i mrożone)

Zakup  wraz  z  dostawą  artykułów  żywnościowych  (artykułów  spożywczych)  dla  Szkoły
Podstawowej nr 41  w Rudzie Śląskiej                                 
Pakiet III: warzywa i owoce (świeże i mrożone)

1. Nazwa i adres wykonawcy, nr regon, telefon i fax:
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

2. Cena ofertowa zamówienia – łączne wynagrodzenie Wykonawcy:
Brutto: ........................................... zł
Słownie: ..........................................................................................................................
Wyliczona  w  oparciu  o  następujące  ceny  jednostkowe  oraz  szacunkowe  ilości
planowanych do zakupu produktów żywnościowych:

Lp Nazwa towaru Ilość
Jedn.
miary

Cena
jedn.
brutto

Wartość
brutto

Podatek VAT
Wartość netto

(%) Kwota

1. Banany 130 kg      

2. Burak czerwony 150 kg      

3. Botwinka świeża pęczek 40 szt
4. Brokuł świeży 30 szt
5. Cebula biała 60 kg      

6. Cebula czerwona 10 kg
7. Czosnek- gałka 80 szt.      

8. Cukinia 20 kg
9. Dynia 20 kg
10. Fasola biała drobna 10 kg      

11. Fasola kolorowa 10 kg      

12. Fasola szparagowa żółta świeża 30 kg
13. Groch łuskany 10 kg
14. Jabłka deserowe 300 kg      

15. Kapusta biała 60 kg      

16. Kapusta czerwona 20 kg      

17. Kapusta pekińska 20 kg      

18. Kapusta włoska 10 kg      

19. Koper- pęczek ok. 100g 100 szt.      

20. Mandarynki średnie 80 kg      

21. Marchew 200 kg      

22. Natka pietruszki- pęczek ok. 150g 120 szt.      

23. Ogórek zielony szklarniowy 150 kg      

24. Papryka czerwona świeża 20 kg      

25. Papryka żółta świeża 20 kg      

26. Pieczarka świeża 40 kg      

27. Pietruszka korzeń 150 kg      

28. Pomarańcze 100 kg      

29.

Pomidor szklarniowy gałązkowy 
lub malinowy 100 kg      

30. Por 250 szt.      

31. Rzodkiewka pęczek ok. 300g 50 szt.      

32. Rzodkiew biała 40 kg
33. Sałata zielona- główka 50 szt.      



34. Sałata lodowa- główka 70 szt.      

35. Seler korzeń 150 kg      

36. Szczypior- pęczek ok. 80g 50 szt.      

37.

Ziemniaki pakowane w workach 
po 15 kg 2000 kg      

38. Kalafior świeży 40 szt.
39. Kalafior mrożony”Hortex” 450g 50 szt

40.

Szpinak mrożony brykiet 450 g 
Hortex lub równoważny 60 szt.      

41.

Mieszanka kompotowa mrożona 
wieloowocowa  450g „Hortex” 180 szt      

42.

Czarna porzeczka mrożona 
„Hortex”  450g 25 szt

43. Sliwki mrożone „Hortex 450g” 25 szt
44. Truskawki mrożone 80 kg      

45. Wiśnie mrożone 40 kg
46. Marchew kostka mrożona 15 kg      

47.

Marchew z groszkiem mrożona 
450g  „Hortex”  80 szt

48.

Brokuł mrożony 450 g „Hortex” 
lub równoważny 50 szt.      

49. Fasola szparagowa mrożona 20 kg
50. Ogórek kiszony 60 kg      

51. Kapusta kiszona 80 kg      

52.

„Trio warzywne” mrożone 450g, 
(brokuł ,marchewka,kalafior) 40 szt

53. Brukselka mrożona 10 kg
54. Cytryna 10 kg

55.

Gruszki typu „konferencja” lub 
równoważne 100 kg

56. Kiwi 300 szt.
57. Truskawki świeże 20 kg
58. Fasolka szparagowa mroż.żółta 15 kg
59. Nektaryna 40 kg
60. Brzoskwinia 30 kg
61. Śliwka „Renkloda” 30 kg
62. Śliwka węgierka 20 kg
63. Soczewica czerwona 20 kg
64. Winogrono jasne bezpestkowe 50 kg

Warzywa i  owoce muszą być świeże,  jędrne i  nie  wykazywać oznak zepsucia.  Kiszonki  bez śladów pleśni
i nadmarznięcia. Mrożonki w nieuszkodzonych opakowaniach z odpowiednim terminem przydatności. Do-
stawa zgodnie z zamówieniem na określony dzień w godz. 6.00- 7.00. Podana ilość planowana może ulec
zmianie zgodnie z zapotrzebowaniem.



Pakiet IV - Ryby i przetwory rybne
wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego

1. Zakup  wraz  z  dostawą  artykułów  żywnościowych  (artykułów  spożywczych)  dla
Szkoły Podstawowej nr 41  w Rudzie Śląskiej                                   

2.  Pakiet IV: ryby i przetwory rybne
3. Nazwa i adres wykonawcy, nr regon, telefon i fax:

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

...........................................................................................................................................
4. Cena ofertowa zamówienia – łączne wynagrodzenie Wykonawcy:

Brutto: ........................................... zł
Słownie: ..........................................................................................................................
Wyliczona  w  oparciu  o  następujące  ceny  jednostkowe  oraz  szacunkowe  ilości
planowanych do zakupu produktów żywnościowych:

W przypadku ryb mrożonych podać procentową ilość glazury! 

L.p. Nazwa towaru Ilość
Jedn.
miary

Cena
jedn.
brutto

Wartość
brutto

Podatek
VAT Wartość netto

(%) Kwota

1
Filet z mintaja mrożony max. 
30% glazury 100 kg      

2
Filet z dorsza mrożony bez ości
i skóry  10% glazury 60 kg      

3
Filet z miruny mrożony bez 
skóry 10% glazury 80 kg

4
Filet z soli zwyczajnej   
mrożony  10%  glazury 80 kg

5
Filet z tilapii świeży bez ości  
10%  glazury 60 kg

6
Tuńczyk w oleju roślinnym w 
kawałkach puszka  170g 60 szt.

7
Śledź w pomidorach puszka 
170g 8 szt.

Ryby powinny być głęboko zamrożone w odpowiednich opakowaniach z datą przydatności do spożycia. 
Konserwy bez bombażu. Dostawa zgodnie z zamówieniem w godz. 6.00- 7.00. Podana ilość planowana może 
ulec zmianie zgodnie z zapotrzebowaniem.



Pakiet V- Pieczywo i wyroby piekarnicze
wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego

1. Zakup  wraz  z  dostawą  artykułów  żywnościowych  (artykułów  spożywczych)  dla
Szkoły Podstawowej nr 41  w Rudzie Śląskiej                                   

2. Pakiet V: Pieczywo i wyroby cukiernicze
3. Nazwa i adres wykonawcy, nr regon, telefon i fax:

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

...........................................................................................................................................
4. Cena ofertowa zamówienia – łączne wynagrodzenie Wykonawcy:

Brutto: ........................................... zł
Słownie: ..........................................................................................................................
Wyliczona  w  oparciu  o  następujące  ceny  jednostkowe  oraz  szacunkowe  ilości
planowanych do zakupu produktów żywnościowych:

L.p. Nazwa towaru Ilość
Jedn.
miary

Cena
jedn.
brutto

Wartość
brutto

Podatek
VAT Wartość netto

(%) Kwota

1 Bułka kukurydziana  ok.60g 30 szt.
2 Bułka grahamka  ok.80g 30 szt

3
Chleb zwykły pszenno-żytni 
krojony  800g 40 szt

4 Chleb razowy foremka 700g 5 szt
5 Bułka tarta 25 kg

6
Bułka „paluch” zapiekana z 
żółtym serem   ok.100g 30 szt.

7
Bułka z mąki  pełnoziarnistej  z 
pestkami dyni lub słonecznika  
ok.80g 30 szt

8 Bułka zwykła pszenna ok.80g 250 szt
9 Rogal półsłodki z sezamem 30 szt
10 Pączek z marmoladą 150 szt

Dostawa pieczywa codziennie zgodnie z zamówieniem w godz. 6.00- 7.00. Podana ilość może ulec zmianie 
zgodnie z zapotrzebowaniem.



Pakiet VI- Nabiał i produkty mleczne
wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego

1. Zakup  wraz  z  dostawą  artykułów  żywnościowych  (artykułów  spożywczych)  dla
Szkoły Podstawowej nr 41  w Rudzie Śląskiej

            Pakiet VI: nabiał i produkty mleczne
2. Nazwa i adres wykonawcy, nr regon, telefon i fax:

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

...........................................................................................................................................
3. Cena ofertowa zamówienia – łączne wynagrodzenie Wykonawcy:

Brutto: ........................................... zł
Słownie: ..........................................................................................................................
Wyliczona  w  oparciu  o  następujące  ceny  jednostkowe  oraz  szacunkowe  ilości
planowanych do zakupu produktów żywnościowych:

W  przypadku  braku  dostępności  danego  produktu,  podać  nazwę  produktu
alternatywnego.

L.p. Nazwa towaru Ilość
Jedn.
miary

Cena
jedn.
brutto

Wartość
brutto

Podatek
VAT Wartość netto

(%) Kwota

1. Masło extra 82% tłuszczu 200g 150 szt.      
2. Masło klarowane 500g 10 szt.
3. Masło roślinne 500g 50 szt.
4. Mleko UHT 2%- butelka  1l. 60 szt      

5.
Śmietana słodka 12% karton 
500 ml 70 szt.

6.
Śmietana 12% kubek 400g - 
Piątnica 30 szt.

7.
Serek homogenizowany słodki 
typu „Hej!” 150g – rózne smaki 30 szt.

8. Twaróg półtłusty w kostce 250g 60 szt
9. Twaróg półtłusty krajanka 60 kg
10.

Jogurt naturalny „Zott” 380g 120 szt
11.

Jogurt naturalny grecki 350g 100 szt
12.

Jogurt „Zott Jogobella” 150g 300 szt.

13.
Jogurt pitny „Mlekovita” 250g o 
smaku truskawkowym/owoce 
leśne 300 szt.

14. Actimel naturalny lub owocowy 
100 ml Danone 300 szt

15.
Jogurt  śmietankowy z owocami 
(różne rodzaje owoców)  115g  
„Zott”  lub  równoważny 300 szt

16.
Ser żółty Gouda 30 kg

17.
Serek  „Bieluch” naturalny 150g 40 szt.



18. Serek typu „Almette” 
śmietankowy 150g 5 szt.

19. Maślanka  „Mrągowska”  
naturalna w kartonie 1 l 80 szt

20. Maślanka smakowa 
„Mrągowska” w kartonie  500ml 100 szt.

21.
Mleczna kanapka Kinder  28g 300 szt

22.

Jaja kurze świeże 70g (skorupka
nieuszkodzona, termin spożycia 
podany na specyfikacji dostawy. 
Jaja muszą być oznakowane- 
pieczęć) 5000 szt.

Dostawa  zgodnie  z  zamówieniem  na  dany  dzień  w  godz.  6.00-  7.00.  Artykuły  świeże,  opakowania
nieuszkodzone. Planowana ilość może ulec zmianie zgodnie z zapotrzebowaniem.
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