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załącznik nr 6 do zapytania ofertowego                      

  
                                              

…………………………… 
     /pieczęć wykonawcy/ 
 

OFERTA 

Dostawa art. ogólnospożywczych do Żłobka Miejskiego nr 1 w Wągrowcu  
w terminie 1.01.2023 – 31.12.2023 roku 

 

I. ZAMAWIAJĄCY 
 
Żłobek Miejski nr 1 w Wągrowcu ul. Stanisława Mikołajczyka 25, 62-100 Wągrowiec 
 

II. WYKONAWCA 

Nazwa firmy: 
 

 

Adres firmy: 
 

 

NIP: 
 

 REGON:  

Nr Tel. 
 

 e-mail:  

KRS 
 

 

 
 
Oferuję/my realizację zamówienia zgodnie z opisem określonym w zapytaniu ofertowym, z dnia 7.11.2022 
r., za kwotę ogółem brutto: ……….………..….zł, słownie ………………………………………… 
……………………… …………. ………………………………….…….. zł. 

 
 
W ramach zamówienia oferuję/my dostawy niżej zamówionego towaru: 

L.p. Nazwa asortymentu j.m. ilość 

Cena 
jednostkowa 

netto 
zł 

Cena 
jednostkowa 

brutto 
zł 

Wartość 
netto 

zł 
(4 x 5) 

Wartość 
brutto 

zł 
(4 x 6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1.  

Ananasy w syropie 
opakowanie 
min. 565 g 
max. 620g  

10 
    

2.  
Bazylia suszona  

opakowanie 
min. 9 g max. 

10 g 
20 

    

3.  
Biszkopty   

opakowanie 
min.100 g 
max. 150g  

80 
    

4.  
Brzoskwinie w syropie 
połówki w puszce 

puszka min. 
800 g max. 

825 g 
40 
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5.  
Bułka tarta 

opakowanie 
min. 400 g 
max. 1 kg 

20 
     

6.  
Cukier biały  

opakowanie 
min. 500 g 

max. 1000 g 
200 

    

7.  
Cukier puder 

opakowanie 
min. 400 g 
max. 520g  

30 
    

8.  
Cukier trzcinowy 
nierafinowany 

opakowanie 
min. 500 g 

max. 1000 g 
20 

    

9.  
Chrupki kukurydziane 

opakowanie 
min. 60 g 
max. 70 g 

150 
    

10.  
Chrzan tarty  

słoik min. 
190 g max. 

220 g 
10 

    

11.  
Ciecierzyca sucha 

opakowanie 
min. 400 g 
max. 520g  

20 
    

12.  
Cukier wanilinowy 

opakowanie 
min. 10 g 
max. 18g 

200 
    

13.  
Cynamon mielony 

opakowanie 
min. 13 g 
max. 16 g 

40 
    

14.  Czekolada gorzka 
zawierająca min. 70% 
kakao 

opakowanie 
min. 90 g 

max. 100 g 
10 

    

15.  
Czosnek suszony 

opakowanie 
min. 13 g 
max. 20 g 

60 
    

16.  
Curry 

opakowanie 
min. 13 g 
max. 25 g 

15 
    

17.  
Daktyle suszone 

opakowanie 
min. 250 g 
max. 500g 

30 
    

18.  
Deserek owocowy po 4 
miesiącu 

opakowanie 
min. 120 g 
max 150 g 

50 
    

19.  
Drożdże suszone instant 

opakowanie 
min. 7 g  
max 12 g 

20 
    

20.  
Drożdże świeże  

opakowanie 
min. 50 g 

max. 100 g 
40 

    

21.  Dżem owocowy 
niskosłodzony (różne 
smaki) 

słoik min. 
260 g max. 

290 g 
80 

    
 
 

22.  
Fasola biała konserwowa 

puszka min. 
380 g max. 

420 g 
40 

    

23.  
Fasola czerwona 
konserwowa 

puszka min. 
380 g max. 

420 g 
30 

    

24.  
Gałka muszkatołowa 
mielona 

opakowanie 
min. 9 g max. 

18g 
5 

    
 
 
 

25.  
Goździki całe 

opakowanie 
min. 9 g max. 

5 
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18g 

26.  
Groch suchy  

opakowanie 
min. 250 g 
max. 500 g 

10 
    

27.  
Groszek konserwowy 

puszka min. 
380 g max. 

500 g 
30 

    

28.  
Herbata czarna 
ekspresowa  

opakowanie 
min. 100 

sztuk max. 
150 sztuk  

10 

     

29.  
Herbata lipowa  

opakowanie 
min. 30 g 
max. 50 g 

30 
     

30.  
Herbata miętowa 

opakowanie 
min. 35 g 
max. 50 g 

40 
    

31.  Herbata malinowa 
(zawartość malin min. 
60%)  

opakowanie 
min. 35 g 
max. 60 g 

40 
     

32.  
Herbata rooibos 

opakowanie 
min. 35 g 
max. 50 g 

20 
     

33.  
Herbata rumiankowa  

opakowanie 
min. 25 g 
max. 50 g 

20 
    

34.  
Imbir mielony 

opakowanie 
min. 9 g max. 

20g 
5 

    

35.  
Kakao ciemne w proszku 

opakowanie 
min. 130 g 
max. 160g 

30 
    

36.  
Kasza bulgur w 
woreczkach 

opakowanie 
min. 400 g 
max.600g 

50 
    

37.  
Kasza gryczana biała w 
woreczkach 

opakowanie 
min. 400 g 
max.600g 

30 
    

38.  
Kasza gryczana niepalona 
w woreczkach 

opakowanie 
min. 400 g 
max.600g 

20 
    

39.  
Kasza jaglana 

opakowanie 
min. 350 g 
max. 500g 

60 
    

40.  
Kasza jęczmienna 

opakowanie 
min. 500 g 

max. 1100 g 
30 

    

41.  
Kasza kuskus w 
woreczkach 

opakowanie 
min. 300 g 
max.600g 

50 
    

42.  
Kasza manna 

opakowanie 
min. 900 g 
max. 1100g 

30 
    

43.  
Kaszka kukurydziana 

opakowanie 
min. 350 g 
max. 500g 

10 
    

44.  

Kaszka ryżowa po 4 
miesiącu 

opakowanie 
min. 160 g 
max 180 g 

35 
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45.  
Kawa zbożowa  

opakowanie 
min. 180 g 
max. 220g  

15 
    

46.  
Kleik kukurydziany 

opakowanie 
min. 150 g 
max. 180g 

5 
    

47.  
Kmin rzymski mielony 

opakowanie 
min. 9 g max. 

20g 
5 

    

48.  
Koncentrat pomidorowy  

opakowanie 
słoik  min. 

180 g  
30 

    

49.  
Kukurydza konserwowa  

puszka min. 
380 g max. 

420 g 
40 

    

50.  
Kurkuma mielona 

opakowanie 
min. 9 g max. 

20g 
5 

    

51.  
Kwasek cytrynowy 

opakowanie 
min. 18 g 
max 22 g 

40 
    

52.  
Liść laurowy 

opakowanie 
min. 5 g max. 

20 g 
20 

    

53.  
Lubczyk 

opakowanie 
min. 10 g 
max. 30 g 

20 
    

54.  
Mąka kukurydziana  

opakowanie 
min. 450 g 
max. 1100g 

15   
  

55.  
Mąka graham typ 1850 

opakowanie 
min. 900 g 
max. 1100g 

10 
    

56.  
Mąka pszenna wrocławska 
typ 500 

opakowanie 
min. 900 g 
max 1100g 

150 
    

57.  
Mąka tortowa typ 450 

opakowanie 
min. 900 g 
max 1100g 

80 
    

58.  
Mąka ziemniaczana 

opakowanie 
min. 450 g 
max. 1100g 

60 
    

59.  
Majeranek suszony 

opakowanie 
min. 30 g 

max. 100 g 
20 

    

60.  
Majonez  

słoik min. 
250 max. 310 

g 
40 

    

61.  
Makaron pszenny (różne 
kształty)  

opakowanie 
min. 400 g 
max. 500g 

100 
    

62.  
Makaron bezglutenowy 
(różne rodzaje) 

opakowanie 
min. 380 g 
max. 500 g 

10 
    

63.  
Makaron razowy (różne 
kształty) 

opakowanie 
min. 380 g 
max. 420g 

50 
    

64.  
Miód wielokwiatowy 
naturalny  

słoik min. 
1000g max. 

1300g 
6 

    

65.  
Musztarda sarepska 

opakowanie 
min. 170 g 
max. 190g 

10 
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66.  
Napój owsiany 

opakowanie 
min. 900 ml 

max. 1100 ml 
280 

    

67.  
Olej rzepakowy tłoczony 
na zimno 

butelka min. 
900 ml max. 

1100ml 
130 

    

68.  
Oliwa z oliwek tłoczona na 
zimno 

butelka min. 
500 ml max. 

750ml 
10 

    

69.  
Oregano 

opakowanie 
min. 9 g max. 

11 g 
20 

    

70.  
Papryka słodka mielona 

opakowanie 
min. 18 g 
max 23 g 

50 
    

71.  
Słonecznik łuskany 

opakowanie 
min. 100 g 
max. 300 g 

30 
    

72.  
Pieprz czarny mielony 

opakowanie 
min. 18 g 
max 23 g 

20 
    

73.  
Pieprz ziołowy mielony 

opakowanie 
min. 18 g 
max 23 g 

20 
    

74.  
Płatki jaglane 

opakowanie 
min. 200 g 
max. 600g 

80 
    

75.  
Płatki jęczmienne 

opakowanie 
min. 400 g 
max. 600g  

50 
    

76.  
Płatki kukurydziane   

opakowanie 
min. 250 g 

max. 1100 g 
80 

    

77.  
Płatki orkiszowe 

opakowanie 
min. 200 g 
max. 600 g 

40 
    

78.  
Płatki owsiane górskie 

opakowanie 
min. 400 g 
max. 1100g 

50 
    

79.  
Płatki pełnoziarniste żytnie 

opakowanie 
min. 300 g 
max. 500g 

50 
    

80.  
Płatki ryżowe  

opakowanie 
min. 250 g 
max. 500g 

40 
    

81.  
Pomidory suszone w 
słoiku 

opakowanie 
min. 200 g 
max. 300 g 

20 
    

82.  
Pomidory w puszcze bez 
skórki krojone 

opakowanie 
min. 400 g 
max. 500 g 

80 
    

83.  
Powidła śliwkowe 

opakowanie 
min. 250 g 
max. 360g 

40 
    

84.  
Proszek do pieczenia 

opakowanie 
min. 28 g 
max. 38 g  

60 
    

85.  
Przyprawa korzenna do 
piernika 

opakowanie 
min. 9 g max. 

30g 
10 

    

86.  
Rodzynki sułtańskie 

opakowanie 
min. 500 g 
max. 1100g 

5 
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87.  
Rozmaryn 

opakowanie 
min. 10 g 
max 23 g 

5 
    

88.  
Ryż biały  

opakowanie 
min. 900 g 
max. 1100g 

20 
    

89.  
Ryż biały w woreczkach 

opakowanie 
min. 300 g 
max.600g 

40 
    

90.  
Ryż brązowy 

opakowanie 
min. 400 g 
max.600g 

20 
    

91.  
Sardynka w pomidorach 

opakowanie 
min. 125 g 
max. 150 g 

30 
    

92.  
Soczewica konserwowa 
puszka 

opakowanie 
min.250 g 
max. 400g 

10 
    

93.  
Soda oczyszczona  

opakowanie 
min. 60 g 
max. 150g 

20 
    

94.  
Sok pomidorowy 100 % 
pomidorów 

butelka min. 
200 ml max. 

350 ml 
60 

    

95.  Soki owocowe 100 % 
owoców (różne smaki - 
m.in. jabłko, pomarańcza) 

opakowanie 
min. 400 ml 

max. 1100 ml 
50 

    

96.  
Sól morska 
drobnoziarnista  

opakowanie 
min. 900 g 
max. 1100g  

50 
    

97.  
Śliwka suszona 

opakowanie 
min. 150 g 
max. 300g 

20 
    

98.  
Tymianek suszony 

opakowanie 
min. 9 g max. 

11g 
10 

    

99.  
Wafle ryżowe naturalne 

opakowanie 
min. 90 g 

max. 150 g 
30 

    

100.  
Wiórki kokosowe 

opakowanie 
min. 150 g 
max. 300 g 

60 
    

101.  
Woda źródlana 
niegazowana  

butelka min. 
1,3 l max. 1,7 

l 
1500 

    

102.  
Ziele angielskie 

opakowanie 
min. 14 g 
max. 20 g 

20 
    

103.  
Zioła prowansalskie 

opakowanie 
min. 9 g max. 

11g 
50 

    

104.  
Żelatyna 

opakowanie 
min. 15g max 

50 g 
80 

    

105.  
Żurawina suszona 

opakowanie 
min. 100 g 
max. 300 g 

5 
    

RAZEM – wartość netto i brutto zgodna z kwotą podaną niżej   

Uwaga: Podana ilość w trakcie realizacji zamówienia może ulec zmianie. 
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1. Dostawa artykułów spożywczych odbywać się będzie w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego. 

Towar musi być dostarczony następnego dnia od daty złożenia telefonicznego lub mailowego zamówienia. 

Średnia częstotliwość dostawy art. spożywczych wynosi od 1 do 2 razy w tygodniu. 

2. Przedmiot zamówienia powinien być wolny od cech powszechnie uznawanych za wady jakościowe. 

3. Dostawy wyłącznie produktów świeżych, pochodzących z bieżącej produkcji, dobrej jakości o aktualnym 

terminie przydatności do spożycia. 

4. Zamawiający ma prawo odmowy przyjęcia towarów odbiegających od obowiązujących norm. 

5. Wszystkie koszty realizacji zamówienia, w szczególności koszty opakowania, przesłania, załadunku, 

rozładunku  

i ubezpieczenia ponosi Wykonawca. W przypadku reklamacji, zwrot reklamowanego towaru odbywa się na 

koszt Wykonawcy. 

6. Wykonawca dostarczy produkty żywnościowe spełniające wymogi określone przepisami ustawy z 25 sierpnia 

2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015r. poz. 65 z późn. zm.), oraz aktów 

wykonawczych do ustawy. 

7. Zamawiający dopuszcza tolerancje wskazanych wymiarów, wag +/- 10% (nie dotyczy zapisów „minimum”). 

8. Zamawiający dopuszcza dostawę ww. materiałów w opakowaniach zawierających inne ilości niż wykazano, 

pod warunkiem, że łączną liczba artykułów żywnościowych będzie zgodna z zamówieniem i ceną wykazaną  

w ofercie (np. zamiast jednego opakowania zawierającego 1 kg możliwość dostawy dwóch opakowań 

zawierających 0,5 kg).  

 

Wykonawca oświadcza, że: 

1) zapoznaliśmy się z opisem zamówienia zawartym w zapytaniu ofertowym i nie wnosimy do niego 

żadnych zastrzeżeń oraz uznajemy się za związanych określonymi w nim wymaganiami i zasadami 

postępowania. 

2) uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 20 dni od dnia upływu terminu składania ofert. 

3) akceptujemy warunki płatności. 

4) oświadczamy, że posiadamy wszelkie informacje potrzebne dla zrealizowania przedmiotu zamówienia. 

5) wzór umowy stanowiący załącznik do zapytania ofertowego został przez nas zaakceptowany 

i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na wymienionych 

warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym. 

 

 

............................, dn. _ _ . _ _ . _ _ _ _ r.    ……..……............................................... 

Podpis osób uprawnionych do składania świadczeń woli 

      w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki 


