
       Załącznik nr 2 do SWZ 

 Część nr 6: Artykuły spożywcze, sypkie, nabiał, przyprawy, tłuszcze, warzywa konserwowe, jaja. 

      

Lp. Opis przedmiotu zamówienia 
Jednostka 

miary 
Ilość 

Cena 
jednostkowa 

brutto 

Wartość 
brutto 

1. 
ananas w zalewie, kawałki, ok. 3000 g, puszka z 
otwieraczem 

szt. 40     

2. 

bakalie (min. 4 składniki: migdały, orzechy laskowe, 
orzechy włoskie, rodzynki, suszone daktyle, figi, śliwki, 
morele i inne), bez dodatku cukru, substancji 
słodzących, soli, opakowanie 40-50 g 

szt. 400     

3. baton owocowy 100%, bez dodatku cukru szt. 200     

4. bazylia suszona kg 2     

5. 
brzoskwinie w zalewie, połówki, ok. 850 g, puszka z 
otwieraczem 

szt. 150     

6. ciastka zbożowe, bez dodatku cukru 50g szt. 200     

7. 
chipsy ananasowe, opakowanie 15 - 20 g, bez dodatku 
cukru, soli, tłuszczy, suszone, niesmażone, naturalne 

szt. 200     

8. 
chipsy brzoskwiniowe, opakowanie 15 - 20 g, bez 
dodatku cukru, soli, tłuszczy, suszone, niesmażone, 
naturalne 

szt. 200     

9. 
chipsy jabłkowe, opakowanie 15 - 20 g, bez dodatku 
cukru, soli, tłuszczy, suszone, niesmażone, naturalne 

szt. 400     

10. 
chipsy truskawkowe, opakowanie 10 - 15 g, bez 
dodatku cukru, soli, tłuszczy, suszone, niesmażone, 
naturalne 

szt. 200     

11. 
chrupki kukurydziane naturalne, 100% kukurydzy, bez 
dodatku cukru, soli, tłuszczów, opakowanie 50-60 g 

szt. 200     

12. chrzan tarty 200 g szt. 10     

13. ciecierzyca (cieciorka), opakowanie do 5 kg kg 1     

14. 
ciecierzyca gotowana, pasteryzowana, w słoiku 
opakowanie 400g 

szt. 20     

15. cukier biały, opakowanie do 1 kg kg 120     

16. curry przyprawa suszona kg 2     

17. cynamon suszony mielony, opakowanie do 1 kg kg 1     

18. cząber suszony kg 1     

19. 
czekolada gorzka o zawartości min. 70% miazgi 
kakaowej, opakowanie 100 g 

szt. 30     

20. czosnek suszony granulowany, opakowanie do 1 kg kg 10     



21. daktyle suszone, opakowanie do 1 kg kg 15     

22. estragon suszony kg 1     

23. fasola biała Jaś, opakowanie do 5 kg kg 100     

24. 
fasola czerwona konserwowa, puszka 400g (min. 60% 
fasoli, woda, sól max. 1g soli w 100g produktu) 

szt. 20     

25. figi suszone, opakowanie do 1 kg kg 5     

26. gałka muszkatołowa mielona kg 0,5     

27. goździki suszone, opakowanie do 1 kg kg 1     

28. groch łuskany, opakowanie do 5 kg kg 80     

29. 
groszek konserwowy, puszka 400g (min. 60% groszku, 
woda, sól max. 1g soli w 100g produktu) 

szt. 60     

30. grzyby suszone, borowiki kg 0,5     

31. imbir mielony suszony kg 0,5     

32. 
jaja konsumpcyjne kurze (z chowu klatkowego, świeże, 
L - duże 63-73 g), naświetlane promieniami UV 

szt. 3000     

33. jogurt naturalny 2% tłuszczu, opakowanie do 1 l. l. 500     

34. jogurt owocowy, opakowanie 150-200g [1] szt. 200     

35. kakao naturalne kg 0,5     

36. 
kasza bulgur 100% pszenicy durum, opakowanie do 5 
kg 

kg 120     

37. kasza gryczana, opakowanie do 5 kg kg 200     

38. kasza jaglana, opakowanie do 5 kg kg 30     

39. kasza jęczmienna, opakowanie do 5 kg kg 150     

40. kasza kuskus, opakowanie do 5 kg kg 100     

41. kasza manna, opakowanie do 5 kg kg 5     

42. kasza pęczak, opakowanie do 5 kg kg 100     

43. kefir 2% tłuszczu, opakowanie do 1 l. l. 20     

44. 
kefir naturalny 1,5% tłuszczu, opakowanie butelka 
min.150 ml 

szt. 200     

45. ketchup pomidorowy łagodny, opakowanie do 1 kg szt. 10     

46. kolendra suszona mielona kg 1     



47. 
koncentrat pomidorowy 30%, opakowanie szklane do 1 
kg 

kg 300     

48. kozieradka mielona kg 2     

49. 
kukurydza konserwowa, puszka 400g (min. 60% 
kukurydzy, woda, sól max. 1g soli w 100g produktu) 

szt. 120     

50. kurkuma mielona kg 0,5     

51. kwasek cytrynowy, opakowanie do 1 kg kg 0,5     

52. liść laurowy kg 3     

53. lubczyk suszony kg 3     

54. majeranek kg 2     

55. majonez 700 ml szt. 40     

56. makaron razowy pełnoziarnisty, opakowanie do 5 kg kg 30     

57. 
makaron ryżowy 5 mm (skład: mąka ryżowa, woda), 
opakowanie do 5 kg 

kg 10     

58. 
makaron z pszenicy durum (100% semoliny) - rurki, 
kokardki, świderki, kolanka, nitki, spaghetti itp., 
opakowanie do 5 kg 

kg 600     

59. masło 82% tłuszczu 200 g szt. 700     

60. maślanka naturalna 1,5% tłuszczu, opakowanie do 1 l. l. 20     

61. mąka pszenna typ 500 extra, opakowanie do 1 kg kg 300     

62. mąka ziemniaczana, opakowanie do 1 kg kg 30     

63. mąka żytnia typ 720, opakowanie do 1 kg kg 2     

64. migdały płatki, opakowanie do 1 kg kg 2     

65. migdały, opakowanie do 1 kg kg 2     

66. miód pszczeli naturalny, opakowanie szklane do 1 l. l. 250     

67. mleko kokosowe, puszka, opakowanie 400g. szt. 50     

68. 
mleko smakowe (czekoladowe, waniliowe i inne), 
opakowanie min. 200 ml, UHT, 3,2% tłuszczu [1] 

szt. 200     

69. 
mleko świeże 3,2% tłuszczu, pasteryzowane, 
mikrofiltrowane, opakowanie do 1 l. 

l. 20     

70. mleko UHT 3,2% tłuszczu,, opakowanie do 1 l. l. 700     

71. morele suszone, bez pestek, , opakowanie do 1 kg kg 10     

72. 
mus owocowy, 100% owoców, bez dodatków cukru i 
soli, opakowanie min. 100 g 

szt. 1600     



73. musztarda 200 g szt. 50     

74. 
olej rzepakowy rafinowany o zawartości kwasów 
jednonienasych. powyżej 50% i kwasów 
wielonienasyconych poniżej 40%, , opakowanie do 5 l. 

l. 500     

75. 
oliwa z oliwek, z pierwszego tłoczenia, opakowanie 
szklane do 1 l. 

l. 5     

76. Oliwki zielone, opakowanie 900g szt. 10     

77. oregano suszone kg 1     

78. orzechy laskowe łuskane, opakowanie do 1 kg kg 1     

79. orzechy nerkowca, opakowanie do 1 kg kg 1     

80. orzechy włoskie łuskane, opakowanie do 1 kg kg 1     

81. otręby pszenne, opakowanie do 1 kg kg 1     

82. 
pałeczki kukurydziane naturalne, 100% kukurydzy, bez 
dodatku cukru, soli, tłuszczów, opakowanie 50-60 g 

szt. 400     

83. papryka ostra mielona, suszona kg 1     

84. papryka słodka mielona, opakowanie do 1 kg kg 5     

85. papryka wędzona mielona, opakowanie do 0,5 kg kg 1     

86. passata pomidorowa, opakowanie  250g szt. 50     

87. pestki dyni łuskane, opakowanie do 1 kg kg 2     

88. pestki słonecznika łuskane, opakowanie do 1 kg kg 2     

89. pieprz biały mielony kg 0,5     

90. pieprz czarny mielony, opakowanie do 1 kg kg 12     

91. pieprz czarny w ziarnach, opakowanie do 1 kg kg 6     

92. pieprz kolorowy suszony, ziarno kg 2     

93. płatki jaglane, opakowanie do 1 kg kg 2     

94. płatki kukurydziane, opakowanie do 1 kg kg 50     

95. płatki owsiane górskie, opakowanie do 1 kg kg 5     

96. 
pomidory krojone, bez skórki, puszka 400g, min. 60% 
pomidorów 

szt. 60     

97. rodzynki, opakowanie do 1 kg kg 30     



98. rozmaryn suszony kg 1     

99. ryż długoziarnisty brązowy, opakowanie do 5 kg kg 30     

100. 
ryż długoziarnisty paraboliczny (preparowany 
termicznie), opakowanie do 5 kg 

kg 400     

101. ryż dziki, opakowanie do 1 kg kg 10     

102. ser biały twarogowy półtłusty, opakowanie do 1 kg kg 300     

103. ser półtłusty Halloumi, opakowanie do 1 kg kg 2     

104. 
ser żółty zamojski/edamski/gouda/morski, opakowanie 
do 3 kg 

kg 30     

105. serek mascarpone, opakowanie 500g szt. 500     

106. 
serek naturalny homogenizowany, opakowanie min. 
150g 

szt. 400     

107. sezam łuskany, opakowanie do 1 kg kg 1     

108. smalec 200 g szt. 50     

109. soczewica czerwona, opakowanie do 5 kg kg 15     

110. soczewica zielona, opakowanie do 5 kg kg 10     

111. 
sok pomarańczowy naturalny 100%, bezpośrednio 
tłoczony z owoców, pasteryzowany, bez dodatku cukru i 
soli opakowanie 200 ml 

szt. 500     

112. 
sok jabłkowy naturalny 100%, bezpośrednio tłoczony z 
jabłek, pasteryzowany, bez dodatku cukru i soli, 
opakowanie 200 ml 

szt. 1000     

113. 
sok jabłkowy naturalny 100%, bezpośrednio tłoczony z 
jabłek, pasteryzowany, bez dodatku cukru i soli, 
opakowanie 1 litr 

szt. 20     

114. sos sojowy, opakowanie do 1 l. l. 5     

115. 
sól o obniżonej zawartości sodu (sodowo-potasowa), 
opakowanie do 1 kg 

kg 100     

116. szczaw konserwowy 300-350 g, siekany szt. 200     

117. śliwki suszone, bez pestek, opakowanie do 1 kg kg 30     

118. śmietana 18%, opakowanie do 1 l. l. 100     

119. śmietanka 12-15% UHT, opakowanie do 1 l. l. 400     

120. tofu naturalne opakowanie 200g szt. 15     

121. tofu wędzone opakowanie 200g szt. 15     

122. tymianek suszony kg 1     



123. wafle kukurydziane naturalne, opakowanie 30-40 g szt. 600     

124. wafle ryżowe naturalne, 100% ryż, opakowanie 30-40 g szt. 600     

125. woda niegazowana 0,5 l szt. 3000     

126. zacierki, opakowanie do 5 kg kg 20     

127. 
zakwas na żur naturalny z mąki żytniej, opakowanie do 
500 ml 

l. 20     

128. ziele angielskie całe kg 5     

129. zioła prowansalskie kg 1     

130. żurawina suszona, opakowanie do 1 kg kg 15     

  RAZEM         

 


