
 ZAŁĄCZNIK Nr 5.4.   
TABELA  - WYKAZ ASORTYMENTU 

Nazwa zadania:
Dostawa żywności do Zespołu Edukacyjnego nr 2 w  Zielonej    Górze przy ul.  Staffa 10 z

podziałem na zadania - liczba zadań 5 
(CPV:.;.15.50.00.00-3;.15.10.00.00-9;.15.13.11.30-5;.15.11.20.00-6,.15.80.00.00-6,,
15.33.11.70-9;  15.20.00.00-0; 15.22.10.00-3;) 

Nazwa i adres  Wykonawcy:    
...................................................................................................................................................................
..........
Zadanie nr 4:  dostawa  mrożonek owocowo - warzywnych

Lp.
Nazwa towaru

Jedn.
miary

Max Ilość
Cena jednostkowa

brutto
Wartość brutto =

kol. 4 x kol. 5

 1 2 3 4 5 6

1. Brokuły, głęboko mrożone, kl. I, 
opakowanie: 2500 g

Lub równoważne:

…………………………………..

kg 50

2. Marchewka -kostka głęboko 
mrożony, kl. I, opakowanie 2500g

Lub równoważne:

………………………………………

kg 450

3. Kalafior podzielony na różyczki, 
głęboko mrożony, kl. I ,opakowanie
2500g

Lub równoważne:

……………………………………

kg 90

4. Marchewka z groszkiem, głęboko 
mrożone, kl. I, opakowanie    
2500g

Lub równoważne:

……………………………………

kg 180

5. Mieszanka kompotowa bez pestek, 
głęboko mrożona, kl. I, opakowanie
2500g

Lub równoważne:

……………………………………

kg 1000



6. Jagoda  czarna, głęboko mrożona, 
kl. I, opakowanie 2500g

Lub równoważne:

……………………………….

kg 50

7. Marchewka mini ,głęboko 
mrożona ,kl.I opakowanie 450g 

Lub równoważne:

………………………………………

kg 75

8. Fasolka szparagowa zielona, żółta, 
głęboko mrożona, kl. I, opakowanie
2500g

Lub równoważne:

…………………………………………

kg 80

9. Brukselka , głęboko mrożony, kl. I, 
opakowanie 2500g

Lub równoważne:

……………………………………..

kg 150

10. Truskawka bez szypułek, głęboko 
mrożona, kl. I, opakowanie 2500g

Lub równoważne:

………………………………………..

kg 200

11. Szpinak mrożony brykiet kl. I 
opakowanie 2500g

Lub równoważne:

………………………………………..

kg 80

12. Wiśnia mrożona drylowana kl.I 
opakowanie 2500g

Lub równoważne:

……………………………………………
…

kg 100

13. Włoszczyzna warzywna- 4  
składnikowa w paski głęboko 
mrożona opakowanie 2500g

kg 100



Lub równoważne:

…………………………………………

14. Zupa wiosenna głęboko mrożona 
(wieloskładnikowa) kl.I opakowanie
2500g.

Lub równoważne:

……………………………………………
……….

kg 50

15. Maliny mrożone kl. I głęboko 
mrożona   opakowanie 2500g

Lub równoważne:

……………………………………………

kg 20

16. Pyzy z mięsem  głęboko mrożone   
opakowanie3000g

Lub równoważne:

……………………………………………..

kg 150

17. Ciasto francuskie głęboko mrożone
100% normalnego smaku  
zawartość tłuszczu 26g/100g 
produktu opakowanie 450g

Lub równoważne:

……………………………………………

szt 18

Razem:

Wszystkie  produkty  spożywcze  muszą  być  wysokiej  jakości,  bez  konserwantów  i  uszkodzeń,  z
okresami ważności odpowiednimi dla danego asortymentu, przewożone w samochodach chłodniach
do tego celu przystosowanych w temperaturze  nie mniejszej  niż -20stopni C zgodnie z zasadami
HACPP

Cena brutto ……………………………………………………………….. zł

Słownie cena brutto …………………………………………………………….. ……………………….zł 

dnia ….......................
…......................................................................

.......  

                                                                                                        imię, nazwisko (pieczęć) i podpis/y  osób/ osoby
                                                                        upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy




