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1
Amoniak  op.  30 g                                          
minimalny termin przydatności do spożycia 

dostarczonego towaru: 6 m-cy

szt. 5

2
Ananas plastry w syropie 560g                                        
minimalny termin przydatności do spożycia 

dostarczonego towaru: 6 m-cy

szt. 8

3
Bazylia przyprawa op. 10 g                             
minimalny termin przydatności do spożycia 

dostarczonego towaru: 6 m-cy

szt. 10

4

Bita śmietana w proszku 60 g                                         
minimalny termin przydatności do spożycia 

dostarczonego towaru: 3 m-cy

szt. 10

5

Bita śmietana w spray 250 ml                                   
minimalny termin przydatności do spożycia 

dostarczonego towaru: 3 m-cy

szt 10

6

Budyń  41g bez cukru różne smaki                                                   
minimalny termin przydatności do spożycia 

dostarczonego towaru: 3 m-cy

szt. 400

7

Brzoskwinie połówki w syropie op. 

850g                                              minimalny 

termin przydatności do spożycia dostarczonego 

szt. 10

8

Ciasto francuskie mrożone - 275 g                                                
minimalny termin przydatności do spożycia 

dostarczonego towaru: 1 m-c

szt. 20

9
Ciecierzyca  op. do 500g                                                         
minimalny termin przydatności do spożycia 

dostarczonego towaru: 3 m-ce

kg 5

10

Chrupki kukurydziane bez cukru op. 

60g                                                         
minimalny termin przydatności do spożycia 

dostarczonego towaru: 3 m-ce

szt. 50

11

Chrzan tarty 180g                                               
minimalny termin przydatności do spożycia 

dostarczonego towaru: 3 m-cy

szt. 30

12

Ciastka krakersy op. 180 g                         
minimalny termin przydatności do spożycia 

dostarczonego towaru: 6 m-cy

szt. 20
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13

Ciastka deserowe herbatniki z 

cukrem op. 200 g                                                                
minimalny termin przydatności do spożycia 

dostarczonego towaru: 6 m-cy

szt. 65

14

Ciastka biszkopty okrągłe op. 180 g                         
minimalny termin przydatności do spożycia 

dostarczonego towaru: 6 m-cy

szt. 50

15

Ciastka pierniki polewa lukrowa op.  

2,5 kg                                                                                  
minimalny termin przydatności do spożycia 

dostarczonego towaru: 6 m-cy

szt. 2

16

Ciastka pierniki z nadzieniem 

polewa czekoladowa op. 190g                                            
minimalny termin przydatności do spożycia 

dostarczonego towaru: 6 m-cy

szt. 65

17
Cebula prażona  op. do 100g                                            
minimalny termin przydatności do spożycia 

dostarczonego towaru: 6 m-cy

kg 0,5

18

Cukierki w papierkach Trufla  op. do 

2.5 kg  w czekoladzie                                                
minimalny termin przydatności do spożycia 

dostarczonego towaru: 6 m-ce

kg 15

19

Cukier biały kryształ  1 kg                                               
minimalny termin przydatności do spożycia 

dostarczonego towaru: 12 m-cy

kg 800

20

Cukier puder op. do  0,5 kg                                               
minimalny termin przydatności do spożycia 

dostarczonego towaru: 12 m-cy

kg 5

21

Cukierki w papierkach Galaretka                

w czekoladzie    op. do 2,5 kg                                                   
minimalny termin przydatności do spożycia 

dostarczonego towaru: 6 m-ce

kg 15

22

Cukierki zwykłe  owocowe                              
op. do 2,5 kg                                                                 

minimalny termin przydatności do spożycia 

dostarczonego towaru: 6 m-cy

kg 10

23

Cukier wanilinowy 30g                                             
minimalny termin przydatności do spożycia 

dostarczonego towaru: 6 m-cy

szt. 300

24

Czekolada bez cukru 100 g                            
minimalny termin przydatności do spożycia 

dostarczonego towaru: 6 m-cy

szt. 20

25

Czekolada  mleczna 100 g                            
minimalny termin przydatności do spożycia 

dostarczonego towaru: 6 m-cy

szt. 45

26

Czosnek granulowany 20g                                          
minimalny termin przydatności do spożycia 

dostarczonego towaru: 6 m-cy

szt. 150

27

Cynamon mielony 15 g                                                              
minimalny termin przydatności do spożycia 

dostarczonego towaru: 6 m-cy

szt. 10

28

Cynamon cały 17g                                         
minimalny termin przydatności do spożycia 

dostarczonego towaru: 6 m-cy

szt. 5



29

Drożdże świeże 100 g                                                              
minimalny termin przydatności do spożycia 

dostarczonego towaru: 1 m-c

szt. 10

30

Dżem owocowy 280g różne smaki                                      
minimalny termin przydatności do spożycia 

dostarczonego towaru: 6 m-cy

szt. 350

31

Dżem owocowy 980g różne smaki                                      
minimalny termin przydatności do spożycia 

dostarczonego towaru: 6 m-cy

szt. 250

32

Dżem owocowy bez cukru op. 195g  
minimalny termin przydatności do spożycia 

dostarczonego towaru: 6 m-cy

szt. 670

33

Galaretka owocowa w proszku - 

różne smaki 75g                                     
minimalny termin przydatności do spożycia 

dostarczonego towaru: 6 m-cy

szt. 150

34

Galaretka owocowa b/cukru w 

proszku - różne smaki 75g                                     
minimalny termin przydatności do spożycia 

dostarczonego towaru: 6 m-cy

szt. 100

35

Gałka muszkatołowa op. do 20 g  
minimalny termin przydatności do spożycia 

dostarczonego towaru: 6 m-cy

kg 0,3

36

Goździki 10 g                                     
minimalny termin przydatności do spożycia 

dostarczonego towaru: 6 m-cy

szt. 5

37

Grzyby suszone - podgrzybki  krojone    

op. do 100g                                                  
minimalny termin przydatności do spożycia 

dostarczonego towaru: 6 m-cy

kg 2

38

Groszek konserwowy     400 g                        

bez zalewy 240 g                                                                           
minimalny termin przydatności do spożycia 

dostarczonego towaru: 6 m-cy

szt. 250

39

Herbata indyjska granulowana                      

op.do 100 g  minimalny termin 

przydatności do spożycia dostarczonego 

towaru: 6 m-cy

kg 80

40

Herbata expresowa z zawieszką 

(LIPTON) lub równorzędna 100x2g 
minimalny termin przydatności do spożycia 

dostarczonego towaru: 6 m-cy

op. 5

41

Herbata expresowa owocowa z 

zawieszką 20x2g różne smaki 
minimalny termin przydatności do spożycia 

dostarczonego towaru: 6 m-cy

op. 10

42

Kakao naturalne op. do 100 g              

zawartość tłuszczu kakaowego                     

10-12%                                                     
minimalny termin przydatności do spożycia 

dostarczonego towaru: 3 m-ce

kg 7

43

Kasza jaglana op. do 1 kg                              
minimalny termin przydatności do spożycia 

dostarczonego towaru: 3 m-cy

kg 60



44

Kasza jęczmienna średnia  op. do 1 kg                   
minimalny termin przydatności do spożycia 

dostarczonego towaru: 3 m-cy

kg 200

45
Kasza manna   op. do 1 kg                                     
minimalny termin przydatności do spożycia 

dostarczonego towaru: 3 m-cy

kg 150

46
Kasza gryczana   biała op. do 1 kg                                     
minimalny termin przydatności do spożycia 

dostarczonego towaru: 6 m-cy

kg 10

47

Kasza jęczmienna  pęczak                               

op. do 0,5 kg                                     
minimalny termin przydatności do spożycia 

dostarczonego towaru: 6 m-cy

kg 40

48

Kasza jęczmienna  pęczak                               

op. 4x100g                                     
minimalny termin przydatności do spożycia 

dostarczonego towaru: 6 m-cy

szt. 20

49
Kaszka ryżowa 180 g różne smaki                                        
minimalny termin przydatności do spożycia 

dostarczonego towaru: 6 m-cy

szt. 20

50

Kawa zbożowa 200 g                               
minimalny termin przydatności do spożycia 

dostarczonego towaru: 6 m-cy

szt. 10

51

Kawa zbożowa rozpuszczalna 200 g  

bez kofeiny klasyczna    Inka lub 

równorzędne                                                    
minimalny termin przydatności do spożycia 

dostarczonego towaru: 6 m-cy

szt. 140

52

Kawa naturalna rozpuszczalna 200 g 

liofilizowana (zawartość kawy natur. 

Min. 80%)      JACOBS lub 

równorzędna                                        
minimalny termin przydatności do spożycia 

dostarczonego towaru: 6 m-cy

szt. 5

53

Keczup wyciskany 500 g                                                      
minimalny termin przydatności do spożycia 

dostarczonego towaru: 6 m-cy

szt. 80

54

Kisiel  40g  różne smaki                                             
minimalny termin przydatności do spożycia 

dostarczonego towaru: 3 m-cy

szt. 400

55

Kisiel  40g b/cukru różne smaki                                             
minimalny termin przydatności do spożycia 

dostarczonego towaru: 3 m-cy

szt. 50

56

Kminek cały 20 g                                    
minimalny termin przydatności do spożycia 

dostarczonego towaru: 6 m-cy

szt. 10

57

Koncentrat pomidorowy 30% - 165 g                                                                                    
minimalny termin przydatności do spożycia 

dostarczonego towaru: 6 m-cy

szt. 500

58

Konserwa rybna w oleju "Śledź"  170 

g   minimalny termin przydatności do 

spożycia dostarczonego towaru: 6 m-cy

Szt. 200



59

Konserwa rybna w oleju „Szprot"  

300g                                                                      
minimalny termin przydatności do spożycia 

dostarczonego towaru: 6 m-cy

szt. 100

60

Konserwa rybna w oleju „Makrela"  

300g                                                                      
minimalny termin przydatności do spożycia 

dostarczonego towaru: 6 m-cy

szt. 200

61

Konserwa rybna w pomidorach 

„Makrela"– 300 g                                                             
minimalny termin przydatności do spożycia 

dostarczonego towaru: 6 m-cy

szt. 200

62

Konserwa rybna w pomidorach – 

„Śledź” 170 g                                                             
minimalny termin przydatności do spożycia 

dostarczonego towaru: 6 m-cy

szt. 200

63

Konserwa rybna w pomidorach – 

„Szprot” 170 g                                                             
minimalny termin przydatności do spożycia 

dostarczonego towaru: 6 m-cy

szt. 100

64

Koper suszony 10 g                                    
minimalny termin przydatności do spożycia 

dostarczonego towaru: 6 m-cy

szt. 200

65

Krem orzechowo-czekoladowy 350 g                                                    
minimalny termin przydatności do spożycia 

dostarczonego towaru: 6 m-cy

szt. 5

66

Kukurydza konserwowa 400g bez 

zalewy  285 g                                                 
minimalny termin przydatności do spożycia 

dostarczonego towaru: 6 m-cy

szt. 100

67

Kwasek cytrynowy 20 g                            
minimalny termin przydatności do spożycia 

dostarczonego towaru: 6 m-cy

szt. 200

68

Liść laurowy 6 g                                       
minimalny termin przydatności do spożycia 

dostarczonego towaru: 6 m-cy

szt. 100

69

Majeranek 9 g                                                    

minimalny termin przydatności do spożycia 

dostarczonego towaru: 6 m-cy

szt. 150

70

Majonez op. 310 g                                            

(Kielecki lub równoważny)                             
minimalny termin przydatności do spożycia 

dostarczonego towaru: 3 m-ce

szt. 250

71

Makaron min. 4 jajeczny nitki                           
op. do 500g                                                             

minimalny termin przydatności do spożycia 

dostarczonego towaru: 6 m-cy

kg 200

72

Makaron jajeczny spaghetti                                  
op. do 500g                                                   

minimalny termin przydatności do spożycia 

dostarczonego towaru: 6 m-cy

kg 20



73

Makaron jajeczny muszelki 

(malutkie)                       op.do 500g                                                                               

minimalny termin przydatności do spożycia 

dostarczonego towaru: 6 m-cy

kg 100

74

Makaron jajeczny muszelki                               
op.do 500g                                                    

minimalny termin przydatności do spożycia 

dostarczonego towaru: 6 m-cy

kg. 80

75

Makaron jajeczny świderki                              
op. do 500g                                                    

minimalny termin przydatności do spożycia 

dostarczonego towaru: 6 m-cy

kg 300

76

Makaron pełne ziarno  świderki                              
op. do 500g                                                    

minimalny termin przydatności do spożycia 

dostarczonego towaru: 6 m-cy

kg 50

77

Makaron jajeczny łazanki                                        
op. do 500g                                                    

minimalny termin przydatności do spożycia 

dostarczonego towaru: 6 m-cy

kg 20

78

Makaron jajeczny wstążka                       
op. do 500g                                                    

minimalny termin przydatności do spożycia 

dostarczonego towaru: 6 m-cy

kg 20

79

Makaron jajeczny zacierka                           

op. do 250g                                              
minimalny termin przydatności do spożycia 

dostarczonego towaru 6 m-cy

kg 100

80

Makaron min. 4 jajeczny - ryż                                                               
op. do 250g                                             minimalny 

termin przydatności do spożycia dostarczonego 

towaru 6 m-cy

kg 5

81

Margaryna zwykła kostka                             

op. 250 g                                                 

minimalny termin przydatności do spożycia 

dostarczonego towaru: 6 m-cy

kg 200

82

Marmolada 0,9 l  różne smaki                                              

minimalny termin przydatności do spożycia 

dostarczonego towaru: 6 m-cy

szt. 100

83

Masło roślinne kostka 250 g                   
minimalny termin przydatności do spożycia 

dostarczonego towaru: 3 m-ce

kg 800

84

Mąka pszenna op.1 kg                                         
minimalny termin przydatności do spożycia 

dostarczonego towaru: 3 m-cy

kg 500

85

Mąka pszenna pełnoziarnista op.1 kg                                         
minimalny termin przydatności do spożycia 

dostarczonego towaru: 3 m-cy

kg 50

86

Mąka ziemniaczana op. 0,5 kg                              
minimalny termin przydatności do spożycia 

dostarczonego towaru: 3 m-ce

kg 40

87

Mieszanka bakaliowa -  op. do 200 g                                 

min. rodzynki-żurawina, migdały, nerkowiec                           

minimalny termin przydatności do spożycia 

dostarczonego towaru: 6 m-cy

kg 2



88

Mięta fix  2g x 30 saszetek                            
minimalny termin przydatności do spożycia 

dostarczonego towaru: 6 m-cy

op. 140

89

Migdały płatki op. 150 g                             
minimalny termin przydatności do spożycia 

dostarczonego towaru: 6 m-cy

szt. 5

90

Miód naturalny wielokwiatowy                         

op.  25g   minimalny termin przydatności 

do spożycia dostarczonego towaru: 6 m-cy

szt. 500

91

Miód naturalny wielokwiatowy                  

op. do 0,400 g                               
minimalny termin przydatności do spożycia 

dostarczonego towaru: 6 m-cy

kg 2

92

Miód sztuczny  op. do 0,400 g                               
minimalny termin przydatności do spożycia 

dostarczonego towaru: 6 m-cy

kg 2

93

Musli  bez cukru  op. do 400g                                          
minimalny termin przydatności do spożycia 

dostarczonego towaru: 6 m-cy

kg 30

94

Musli   owocowe op. do 400g                                          
minimalny termin przydatności do spożycia 

dostarczonego towaru: 6 m-cy

kg 100

95

Musztarda sarepska wyciskana 280 g                                              
minimalny termin przydatności do spożycia 

dostarczonego towaru: 6 m-cy

szt. 15

96

Musztarda  190 g                                               
minimalny termin przydatności do spożycia 

dostarczonego towaru: 6 m-cy

szt. 180

97

Morele suszone  op. do 200g                                          
minimalny termin przydatności do spożycia 

dostarczonego towaru: 6 m-cy

kg 1

98

Ocet 0,5  l                                                                
minimalny termin przydatności do spożycia 

dostarczonego towaru: 6 m-cy

szt. 15

99

Ogórek kiszony słoik 0,9 l                                        
minimalny termin przydatności do spożycia 

dostarczonego towaru: 6 m-cy

szt. 200

100

Ogórek konserwowy słoik 0,9 l            
minimalny termin przydatności do spożycia 

dostarczonego towaru: 6 m-cy
szt. 200

101

Olej rzepakowy 0,5 l                                                                
minimalny termin przydatności do spożycia 

dostarczonego towaru: 6 m-cy

szt. 100

102

Olej rzepakowy 1 l                                                 
minimalny termin przydatności do spożycia 

dostarczonego towaru: 6 m-cy
szt. 200

103

Olej słonecznikowy 0,5 l                                                 
minimalny termin przydatności do spożycia 

dostarczonego towaru: 6 m-cy
szt. 2



104

Oliwa z oliwek  0,5 l                                                 
minimalny termin przydatności do spożycia 

dostarczonego towaru: 6 m-cy
szt. 2

105

Oregano przyprawa op. 10 g                                                
minimalny termin przydatności do spożycia 

dostarczonego towaru: 6 m-cy
szt. 10

106

Orzechy laskowe mielone                          

op. do 200 g                                                
minimalny termin przydatności do spożycia 

dostarczonego towaru: 6 m-cy

kg 0,6

107

Orzechy włoskie mielone                      

op. do 200 g                                                
minimalny termin przydatności do spożycia 

dostarczonego towaru: 6 m-cy

kg 0,6

108

Otręby pszenne op. do 200 g           
minimalny termin przydatności do spożycia 

dostarczonego towaru: 3 m-ce
kg 1

109

Papryka słodka mielona 20 g                          
minimalny termin przydatności do spożycia 

dostarczonego towaru: 6 m-cy
szt. 250

110

Pasztet drobiowy 290 g                           
minimalny termin przydatności do spożycia 

dostarczonego towaru: 6 m-cy
szt. 500

111

Pieczarki marynowane całe 800 ml                           
minimalny termin przydatności do spożycia 

dostarczonego towaru: 6 m-cy
szt. 10

112

Pieprz czarny mielony op. do 20g                
minimalny termin przydatności do spożycia 

dostarczonego towaru: 6 m-cy

kg 10

113

Pietruszka suszona op. do 10 g                              
minimalny termin przydatności do spożycia 

dostarczonego towaru: 6 m-cy
kg 1

114

Płatki kukurydziane Corn Flakes 

pełnoziarniste op. do 500g                        
minimalny termin przydatności do spożycia 

dostarczonego towaru: 6 m-cy

kg 120

115

Płatki jęczmienne błyskawiczne 

pełnoziarniste op. do 500g                        
minimalny termin przydatności do spożycia 

dostarczonego towaru: 6 m-cy

kg 30

116

Płatki owsiane błyskawiczne 

pełnoziarniste op. do 500g                        
minimalny termin przydatności do spożycia 

dostarczonego towaru: 6 m-cy

kg 30

117

Posypka dekoracyjna do ciast cukrowa 

różne wzory op. do 100g                                                    
minimalny termin przydatności do spożycia 

dostarczonego towaru: 6 m-cy

kg 0,2

118

Posypka dekoracyjna do ciast 

czekoladowa op. do 50g (różne-

ciemna,biała)                                                    
minimalny termin przydatności do spożycia 

dostarczonego towaru: 6 m-cy

kg. 0,2



119

Posypka dekoracyjna cukrowa - perełki 

różne kolory (złote, srebrne, różowe, 

niebieskie,białe) op. do 50g                       
minimalny termin przydatności do spożycia 

dostarczonego towaru: 6 m-cy

kg 0,2

120

Powidła śliwkowe op. do 1000 g                          
minimalny termin przydatności do spożycia 

dostarczonego towaru: 6 m-cy

kg 60

121

Proszek do pieczenia 30 g                                            
minimalny termin przydatności do spożycia 

dostarczonego towaru: 6 m-cy

szt. 50

122

Przecier ogórkowy 900 g                                 
minimalny termin przydatności do spożycia 

dostarczonego towaru: 6 m-cy

szt. 50

123

Przyprawa "GYROS" 30 g                                                                    
minimalny termin przydatności do spożycia 

dostarczonego towaru: 6 m-cy

szt. 30

124

Przyprawa do gulaszu  30g                                                                     
minimalny termin przydatności do spożycia 

dostarczonego towaru: 6 m-cy

szt. 20

125

Przyprawa do kurczka   30g                                                                     
minimalny termin przydatności do spożycia 

dostarczonego towaru: 6 m-cy

szt. 20

126

Przyprawa warzywna do zup 

(mieszanka przypraw) 200 g                                 

(  Kucharek, Vegeta lub równorzędne 

)                                                       minimalny 

termin przydatności do spożycia dostarczonego 

szt. 450

127

Przyprawa do zup w płynie 1 l           
(Winiary, Maggi lub równorzędne)                             

minimalny termin przydatności do spożycia 

dostarczonego towaru: 6 m-cy

szt. 10

128

Przyprawa do piernika 30g                                          
minimalny termin przydatności do spożycia 

dostarczonego towaru: 6 m-cy

szt. 5

129

Przyprawa Złociste Nuggetsy 90g                                          
minimalny termin przydatności do spożycia 

dostarczonego towaru: 6 m-cy

szt. 5

130

Rodzynki  sułtańskie   op. do 100 g                                     

minimalny termin przydatności do spożycia 

dostarczonego towaru: 6 m-cy

kg 1

131

Ryby wędzone - Makrela                               
minimalny termin przydatności do spożycia 

dostarczonego towaru od dostawy: 3 dni
kg 50

132
Ryż  op. 1 kg                                              
minimalny termin przydatności do spożycia 

dostarczonego towaru: 6 m-cy

kg 400

133
Ryż brązowy naturalny op. do 1 kg                                              
minimalny termin przydatności do spożycia 

dostarczonego towaru: 6 m-cy

kg. 50

134

Ryż brązowy naturalny długi op. 

4x100g                                             
minimalny termin przydatności do spożycia 

dostarczonego towaru: 6 m-cy

szt. 10



135
Sezam łuskany   op. 60 g                                      
minimalny termin przydatności do spożycia 

dostarczonego towaru: 6 m-cy

szt. 2

136
Siemię lniane op. do 200g                                      
minimalny termin przydatności do spożycia 

dostarczonego towaru: 6 m-cy

kg 2

137
Słonecznik łuskany  op. do 200g                                       
minimalny termin przydatności do spożycia 

dostarczonego towaru: 6 m-cy

kg 1

138

Soda oczyszczona op. 80 g         
minimalny termin przydatności do spożycia 

dostarczonego towaru: 6 m-cy

szt. 2

139 Sok pomidorowy 100% karton 1 l szt. 20

140

Sosy sałatkowe op. 9 g  różne                    

(włoski, grecki, francuski,koperkowo-

ziołowy)                                     
minimalny termin przydatności do spożycia 

dostarczonego towaru: 6 m-cy

szt. 40

141

Seler konserwowy 0,3 l                                               
minimalny termin przydatności do spożycia 

dostarczonego towaru: 6 m-cy
szt. 30

142

Syrop owocowy  różne smaki do 0,5l                                       

(65% ekstrat do rozcieńczania 1:10)            
bez substancji konserwujących                            

minimalny termin przydatności do spożycia 

dostarczonego towaru: 6 m-cy

l 700

143

Sok grejpfrutowy bez cukru 1 l                        
minimalny termin przydatności do spożycia 

dostarczonego towaru: 6 m-cy

szt. 6

144

Sok pomarańczowy 1 l                                                      
minimalny termin przydatności do spożycia 

dostarczonego towaru: 6 m-cy

szt. 6

145

Sok jabłkowy bez cukru  1 l                                      
minimalny termin przydatności do spożycia 

dostarczonego towaru: 6 m-cy

szt. 6

146
Sól kuchenna op. 1 kg                                    
minimalny termin przydatności do spożycia 

dostarczonego towaru: 6 m-cy

kg 250

147

Szczaw konserwowy   300 g                                  
minimalny termin przydatności do spożycia 

dostarczonego towaru: 6 m-cy

szt. 20

148

Filet śledziowy solony a la Matjas 

(wiadro netto 3,5 kg - masanetto po 

odsączeniu 2,5 kg)                                                                         
minimalny termin przydatności do spożycia 

dostarczonego towaru: 3 m-ce

szt. 15

149

Śliwki suszone bez pestek                        

op. do 0,200 kg                                                                                 
minimalny termin przydatności do spożycia 

dostarczonego towaru: 6 m-cy

kg 4

150

Wafelki  mleczne bez polewy op. 

180 g   minimalny termin przydatności do 

spożycia dostarczonego towaru: 6 m-cy

szt. 60



151

Wafelki w czekoladzie  op. 180 g                                      
minimalny termin przydatności do spożycia 

dostarczonego towaru: 6 m-cy

szt. 60

152

Wafelki mleczne  bez cukru   op. 45 

g minimalny termin przydatności do 

spożycia dostarczonego towaru: 6 m-cy

szt. 25

153

Wafelek w czekoladzie  z kremem 

mleczno-czekoladowymop. 45 g                                      
minimalny termin przydatności do spożycia 

dostarczonego towaru: 6 m-cy

szt. 60

154

Wafelek mleczny  bez cukru   op. 20 

g  minimalny termin przydatności do spożycia 

dostarczonego towaru: 6 m-cy

szt. 25

155

Wafle ryżowe b/cukru ze 

słonecznikiem  op. 84 g  minimalny termin 

przydatności do spożycia dostarczonego towaru: 6 m-cy

szt. 25

156
Wiórki kokosowe   op. do 200 g                        
minimalny termin przydatności do spożycia 

dostarczonego towaru: 6 m-cy

kg 1

157

Ziele angielskie całe op. do 20g                                  
minimalny termin przydatności do spożycia 

dostarczonego towaru: 6 m-cy

kg 1

158

Zioła prowansalskie 10g                                   
minimalny termin przydatności do spożycia 

dostarczonego towaru: 6 m-cy

szt. 10

159

Zupa pieczarkowa op. do 45 g                              
minimalny termin przydatności do spożycia 

dostarczonego towaru: 6 m-cy

kg 4,5

160

Oliwka zielona cała w zalewie bez 

pestek    słoik  350 g                                       
minimalny termin przydatności do spożycia 

dostarczonego towaru: 6 m-cy

szt. 2

161

Oliwka czarna cała w zalewie bez 

pestek    słoik  350 g                                       
minimalny termin przydatności do spożycia 

dostarczonego towaru: 6 m-cy

szt. 2

162

Zelatyna spożywcza op. 25g                                 
minimalny termin przydatności do spożycia 

dostarczonego towaru: 6 m-cy

szt. 20

163

Żurawina suszona op. do 200 g                   
minimalny termin przydatności do spożycia 

dostarczonego towaru: 6 m-cy

kg 2

Razem brutto słownie złotych .....................................................................................................................................................

………………..……………………..

           pieczęć i podpis oferenta

RAZEM




