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...............................................      Załącznik 1 b do siwz 

( pieczęć wykonawcy) 

KALKULACJA CENOWA PRODUKTÓW 

Ja (My), niżej podpisany (ni) ...................................................................................................... 

działając w imieniu i na rzecz: ..................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

(pełna nazwa i adres wykonawcy) 

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: 

 „Dostawę żywności w ramach projektu pn. „Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc 

opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina” w podziale 

na części” 
 

CZĘŚĆ II - NABIAŁ 

 

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w Części II - Nabiał, za następujące ceny 

jednostkowe: 

 

Lp. Asortyment J.m. Ilość 

Cena 

jednostkowa 

brutto 

(za jednostkę miary) 

Wartość brutto 

(iloczyn kolumn 4 i 5) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1 Mleko 3,2% UHT karton 1L L 5280   

2 

Masło Extra o zawartości 

tłuszczu mlecznego nie 

mniejszej niż 82% (produkt 

nieutwardzany, zwierzęcy, nie 

roślinny, nie z olejem) 

kg 450   

3 

Ser żółty (plastry) o zawartości 

tłuszczu mlekowego 48%, 

mleka pasteryzowanego i 

podpuszczki, bez dodatków 

tłuszczy roślinnych, pakowany 

po 500g 

kg 130   

4 
Twaróg śmietankowy w 

wiaderku 
kg 150   
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5 
Twaróg półtłusty krajanka, 

tłuszcz 4,0%, klasa I 
kg 170   

6 
Twaróg śmietankowy, mielony 

250g, folia 
Szt. 840   

7 Margaryna bez masła 250g Szt. 8   

8 
Jogurt naturalny (o zawartości 

tłuszczu mlecznego 3,5%) 

400ml 

Szt. 1000   

9 
Śmietana 18% do zup i sosów, 

250 ml 
Szt. 330   

10 
Śmietana ukwaszona 18%, 400 

ml 
Szt. 200   

 

Razem wartość brutto: 
 

 

............................., dn. ..............................   .............................................................................. 

(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji 

wykonawcy, a w przypadku oferty wspólnej podpis 

pełnomocnika wykonawców) 


