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1
Brokuł różyczki mrożony op. 2,5 kg                                 

minimalny termin przydatności do 

spożycia dostarczonego towaru: 3 m-ce

kg 50

2
Brukselka mrożona op. 2,5 kg                                    

minimalny termin przydatności do 

spożycia dostarczonego towaru: 3 m-ce

kg 30

3

Fasolka szparagowa zielona mrożona                                  

minimalny termin przydatności do 

spożycia dostarczonego towaru: 3 m-ce
kg 50

4

Filety rybne bez skóry mrożone    

Dorsz czerniak                                                      

op. do 5 kg                            

minimalny termin przydatności do 

spożycia dostarczonego towaru: 1 m-ce

kg 150

5

Filety rybne bez skóry mrożone  - 

Miruna patagońska                            

max. 10 % glazury                                                

op. do 5 kg                            

minimalny termin przydatności do 

spożycia dostarczonego towaru: 1 m-ce

kg 450

6

Kalafior różyczki mrożony                       

op. do 2.5 kg                                     

minimalny termin przydatności do 

spożycia dostarczonego towaru: 3 m-ce

kg 50

7

Kartacze z mięsem  mrożone op. do 

2.5 kg                                                          

minimalny termin przydatności do 

spożycia dostarczonego towaru: 3 m-ce

kg 35

8

Knedle ze śliwkami op. 2,5 kg 

minimalny termin przydatności do 

spożycia dostarczonego towaru:            

3 m-ce

kg 35

9

Lody owocowe KORAL  Rożek MIX 

110 ml      lub równoważne                                       

minimalny termin przydatności do 

spożycia dostarczonego towaru: 3 m-ce

szt. 189

10

Lody Top Milker Limonka 110 ml 

Koral lub równoważne                      

minimalny termin przydatności do 

spożycia dostarczonego towaru:  3 m-ce

szt. 170

11

Lody Top Milker Waniliowy 110 ml 

Koral  lub równoważny                                  

minimalny termin przydatności do 

spożycia dostarczonego towaru:  3 m-ce

szt. 170

Załącznik 3G do SIWZ DPS PN 1/2019

do przedmiotu zamówienia: "Sukcesywna dostawa produktów żywnościowych  dla Domu Pomocy Społecznej  

w Zborowie, ul. Pałacowa 4, 28-131 Solec-Zdrój" w okresie od 02.01.2020r. do 31.12.2020r.  -                                                                            

cz. 7 - dostawa produktów mrożonych 

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

Klasyfikacja CPV: kod  15200000-0, 15300000-0

Część 7 zamówienia

http://www.lod-kot.pl/373,top-milker-limonka-34-szt.koral.html
http://www.lod-kot.pl/373,top-milker-limonka-34-szt.koral.html
http://www.lod-kot.pl/373,top-milker-limonka-34-szt.koral.html
http://www.lod-kot.pl/373,top-milker-limonka-34-szt.koral.html
http://www.lod-kot.pl/375,top-milker-waniliowy-34szt.-koral.html
http://www.lod-kot.pl/375,top-milker-waniliowy-34szt.-koral.html
http://www.lod-kot.pl/375,top-milker-waniliowy-34szt.-koral.html
http://www.lod-kot.pl/375,top-milker-waniliowy-34szt.-koral.html


12

Lody Top Milker z Sorbetem 

Truskawkowym 110 ml. Koral 

minimalny termin przydatności do 

spożycia dostarczonego towaru:  3 m-ce

szt. 170

13

Marchew mrożona - kostka op. do 2,5 

kg                                              

minimalny termin przydatności do 

spożycia dostarczonego towaru:  3 m-ce

kg 30

14

Mieszanka warzyw 

siedmioskładnikowa op. do 2,5 kg                                              

minimalny termin przydatności do 

spożycia dostarczonego towaru:  3 m-ce

kg 50

15

Włoszczyzna mrożona paski -                

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

dostarczonego towaru:  3 m-ce

kg 100

16

Porzeczka czarna mrożona                       

op. do 2,5 kg                                     

minimalny termin przydatności do 

spożycia dostarczonego towaru:  3 m-ce

kg 50

17
Pyzy z mięsem  op. do 2,5 kg 

minimalny termin przydatności do 

spożycia dostarczonego towaru:  3 m-ce

kg 100

18

Pierogi z owocami  ( jagoda)                          

op. do 2,5 kg                                       

minimalny termin przydatności do 

spożycia dostarczonego towaru: 3 m-ce

kg 75

19

Pierogi z owocami  (truskawka)                         

op. do 2,5 kg                                          

minimalny termin przydatności do 

spożycia dostarczonego towaru:  3 m-ce

kg 50

20

Pierogi z kapustą i grzybami                            

op. do 2,5 kg                                       

minimalny termin przydatności do 

spożycia dostarczonego towaru:  3 m-ce

kg 15

21

Pierogi z mięsem i  kapustą                         

op. do 2,5 kg                                       

minimalny termin przydatności do 

spożycia dostarczonego towaru:  3 m-ce

kg 35

22

Pierogi z serem                                       

op. do 2,5 kg                                       

minimalny termin przydatności do 

spożycia dostarczonego towaru:  3 m-ce

kg 35

23

Szpinak mrożony rozdrobniony                            

op.do  500 g                                                      

minimalny termin przydatności do 

spożycia dostarczonego towaru:  3 m-ce

kg 10

24

Truskawka mrożona op. do 2,5 kg                                          

minimalny termin przydatności do 

spożycia dostarczonego towaru:  3 m-ce
kg 25

25

Uszka z mięsem  op. do 2,5 kg                                            

minimalny termin przydatności do 

spożycia dostarczonego towaru:  3 m-ce
kg 25

26

Uszka z kapustą i grzybami                      

op. do 2,5 kg                                            

minimalny termin przydatności do 

spożycia dostarczonego towaru:  3 m-ce

kg 12,5

http://www.lod-kot.pl/376,top-milker-z-sorbetem-truskawkowym-34szt.-koral.html
http://www.lod-kot.pl/376,top-milker-z-sorbetem-truskawkowym-34szt.-koral.html
http://www.lod-kot.pl/376,top-milker-z-sorbetem-truskawkowym-34szt.-koral.html
http://www.lod-kot.pl/376,top-milker-z-sorbetem-truskawkowym-34szt.-koral.html


27

Wiśnia mrożona  drylowana                  

op. do 2,5 kg                                                      

minimalny termin przydatności do 

spożycia dostarczonego towaru: 3 m-ce

kg 40

28

Warzywa na patelnię - mieszanka                   

op. do 2,5 kg                                                         

minimalny termin przydatności do 

spożycia dostarczonego towaru:  3 m-ce

kg 70

RAZEM

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

……………………………..

           pieczęć i podpis oferenta



          





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


