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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1
Marchew  I - V                                

czysta, zdrowa, obcinana, bez 

uszkodzeń, średniej wielkości, 

kg 700

2
Marchew  młoda VI - VIII                                

czysta, zdrowa, obcinana, bez 

uszkodzeń, średniej wielkości

kg 350

3
Marchew  IX-XII                          

czysta, zdrowa, obcinana, bez 

uszkodzeń, średniej wielkości

kg 550

4

Buraczki czerwone  

(Ćwikłowe)   I - V                                  
czyste, zdrowe, obcinane, bez 

uszkodzeń, średniej wielkości

kg 250

5

Buraczki czerwone  młode  

(Ćwikłowe)    VI - VIII                                    
czyste, zdrowe, obcinane, bez 

uszkodzeń, średniej wielkości

kg 200

6

Buraczki czerwone (Ćwikłowe) 

IX-XII                         czyste, 

zdrowe, obcinane, bez 

uszkodzeń, średniej wielkości

kg 300

7
Cebula  bez szczypioru  I -V                          

sucha, zdrowa, średniej wielkości 
kg 200

8
Cebula  młoda bez szczypioru 

VI -VIII                           sucha, 

zdrowa, średniej wielkości

kg 150

9
Cebula bez szczypioru  IX-XII                                    

zdrowa, średniej wielkości
kg 150

10

Pietruszka  korzeń bez naci            

I - V                                         
czysta, zdrowa, obcinana, bez 

uszkodzeń, średniej wielkości

kg 100

11

Pietruszka  korzeń   młoda 

bez naci            VI- VIII                                           
czysta, zdrowa, obcinana, bez 

uszkodzeń, średniej wielkości

kg 100
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12

Pietruszka korzeń  bez naci  

IX-XII                                   
czysta, zdrowa, obcinana, 

średniej wielkości

kg 100

13
Seler korzeń  bez naci  I-V                   
czysty, zdrowy, obcinany, średniej 

wielkości, miąższ biały

kg 100

14

Seler korzeń młody bez naci 

VI-VIII                                                   
czysty, zdrowy, obcinany, średniej 

wielkości, miąższ biały

kg 100

15
Seler korzeń  IX-XII                          

czysty, zdrowy, obcinany, średniej 

wielkości, miąższ biały

kg 100

16
Kapusta biała    I - IV      
zdrowa, nieuszkodzona

kg 150

17
Kapusta biała  młoda V - VIII       

zdrowa, nieuszkodzona
kg 120

18
Kapusta biała  IX-XII                  
zdrowa, nieuszkodzona

kg 150

19
Kapusta czerwona                                 

I - VI                                      
zdrowa, nieuszkodzona

kg 100

20
Kapusta czerwona                                 

młoda VII - VIII                     
zdrowa, nieuszkodzona

kg 70

21
Kapusta czerwona                                 

młoda IX - XII                     
zdrowa, nieuszkodzona

kg 100

22
Kapusta kiszona op. do 1 kg                           

bez smaku goryczki  
kg 900

23 Jabłka  deserowe  I-VI                             
dojrzałe, zdrowe, średniej wielkości

kg 900

24
Jabłka deserowe młode                

VII-VIII                                                      
dojrzałe, zdrowe, średniej wielkości

kg 400

25 Jabłka  deserowe    IX-XII                          
dojrzałe, zdrowe, średniej wielkości

kg 900

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

……………………………..

           pieczęć i podpis oferenta

RAZEM


