
 
 

 

 

 

„Tygrysek Plus - wsparciem w opiece nad dzieckiem do lat 3 dla pracujących rodziców” 

 
 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Łódzkiego na lata 2014 - 2020 

Numer i nazwa Osi priorytetowej: X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie 

Numer i nazwa Działania dla Osi: X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat 

 
 

 

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ CENOWY              ZADANIE I 
 

ARTYKUŁY SPOŻYWCZE RÓŻNE 

  

Uwagi dotyczące wypełniania  
1. Szacunkowy wykaz od 1.11.2021 r. do 30.06.2023 r.  zamieszczono w kolumnie 5.  

2. Wypełnić kolumnę 6, a następnie przemnożyć ilość (z kolumny 5) przez cenę (z kolumny 6), wyliczoną wartość brutto wpisać do kolumny 7. 

Zsumowane wartości kolumny 7 stanowią wartość zamówienia. 

 

Zamawiający informuje, że cenę brutto za jednostkę (kolumna 6) należy wyliczyć w oparciu o jednostkę (kolumna 4). 

Nie wyliczamy ceny jednostkowej w oparciu o gramaturę (kolumna 3) 
 

Lp. Nazwa artykułu  Wymogi zamawiającego 
Jednostka 

przeliczeniowa 
Ilość 

Cena brutto za 

jednostkę 
Wartość brutto 

1.  2 3 4 5   

1.  Ananas w syropie  plastry - w opakowaniu nie większym niż 600g Szt. 10   

2.  Barszcz biały  w butelce  nie  większej niż 0,5 l   Szt. 60   

3.  Barszcz biały  w torebce w proszku nie większej niż 75 g szt. 20   



 
 

 

4.  Bazylia zioła w opakowaniu nie większym niż 10 g Szt. 10   

5.  Biszkopty Na kilogramy kg 10   

6.  Brzoskwinie w syropie  połówki - w opakowaniu nie większym niż 900g Szt. 30   

7.  Budyń  śmietankowy bez cukru - w opakowaniu nie większym niż 70g  Szt. 100   

8.  Budyń czekoladowy  
Bez cukru-w opakowaniu nie większym niż 

70g 
Szt. 

100 
  

9.  

Chrupiące plasterki jabłka, 

zawierające min. 98 % 

jabłek 

Opakowanie 20-25 g Szt. 

100 

  

10.  Ciastka kruche z marmoladą na kilogramy kg 5   

11.  Ciastka owsiane  na kilogramy kg 5   

12.  Ciastka zbożowe z ziarnami na kilogramy kg 5   

13.  Ciastka zoo w opakowaniu nie większym niż 100 g kg 5   

14.  Chrupki kukurydziane  w opakowaniu nie większym niż 60g kg 5   

15.  Cukier biały  kryształ w opakowaniu nie większym niż 1 kg  kg 80   

16.  Cukier puder  w opakowaniu nie większym niż 500 g Szt. 8   

17.  Cukier brązowy trzcinowy Opakowanie 1000g kg 15   

18.  Cukier waniliowy  w opakowaniu nie większym niż 50g Szt. 80   

19.  Cynamon w opakowaniu nie większym niż 20g Szt. 10   

20.  
Czosnek suszony 

granulowany 
Opakowanie 500g  kg 

1   

21.  Curry w opakowaniu nie większym niż 10 g Szt. 10   

22.  Daktyle bez pestek Opakowanie nie większe niż 1000g kg 1   

23.  
Dżem owocowy 100%,bez 

konserwantów różne smaki 
o zawartości owoców  100% w słoiku nie większym 

niż 320 g  Szt. 
50   

24.  Dynia łuskana Ziarno, opakowanie 150-200 g Szt. 10   

25.  
Galaretka owocowa różne 

smaki 
w opakowaniu nie większym niż 80g Szt. 

100   



 
 

 

26.  
Groch łupany  

 
w opakowaniu nie większym niż 500 g kg 

10   

27.  Groszek ptysiowy na kilogramy kg 20   

28.  Groszek konserwowy  w opakowaniu nie większym niż 400 g  Szt. 20   

29.  Gałka muszkatołowa W opakowaniu 10-15 g Szt. 10   

30.  Herbata   owocowa  ekspresowa w opakowaniu nie większym niż 100g  Szt. 100   

31.  Herbata ziołowo- miętowa  ekspresowa w opakowaniu nie większym niż 100g Szt. 100   

32.  Herbata 100 torebek ekspresowa opak/100 Szt. 10   

33.  Herbata zielona ekspresowa ekspresowa opak/100 Szt. 12   

34.  Herbatniki zwykłe Na kilogramy kg 20   

35.  Imbir mielony w opakowaniu nie większym niż 10 g kg 1   

36.  Jaja kurze  klasa A Średnie - na sztuki  szt. 6000   

37.  
Jajko czekoladowe  z 

niespodzianką  
o wadze nie większej niż 35 g szt.   

60   

38.  Kakao  ciemne-w opakowaniu nie większym niż 100g Szt. 20   

39.  Kakao rozpuszczalne w opakowaniu nie większym niż 500 g Szt. 30   

40.  Kasza gryczana  W opakowaniu nie większym niż 5 kg kg 100   

41.  Kasza jęczmienna średnia  w opakowaniu nie większym niż 1 kg kg 100   

42.  Kasza manna  w opakowaniu nie większym niż 1 kg kg 30   

43.  Kasza kuskus w opakowaniu nie większym niż 1 kg kg 30   

44.  Kasza jaglana w opakowaniu nie większym niż 1 kg kg 50   

45.  Kasza pęczak w opakowaniu nie większym niż 1 kg kg 25   

46.  
Kawa zbożowa rozpuszczalna   

 
w opakowaniu nie większym niż 150g Szt. 

18   

47.  Ketchup łagodny  

bez dodatku substancji zagęszczających, substancji 

konserwujących, substancji wzmacniających smak oraz 

innych dodatków „E” 
wyciskany w opakowaniu nie większym niż 500g  

Szt. 50 
   



 
 

 

48.  
Kisiel różne smaki 

 
bez cukru w opakowaniu nie większym niż 70g  Szt. 

100   

49.  Kolendra zioła w opakowaniu nie większym niż 10g Szt. 10   

50.  Koper suszony w opakowaniu nie większym niż 10 g szt. 10   

51.  Kukurydza konserwowa   w opakowaniu nie większym niż 400 g  Szt. 50   

52.  Kwasek cytrynowy  w opakowaniu nie większym niż 30g kg 1   

53.  Kurkuma w opakowaniu nie większym niż 15g  Szt. 10   

54.  Koncentrat buraczany w opakowaniu nie większym niż 300 g Szt. 10   

55.  Liść laurowy  w opakowaniu nie większym niż 100g kg 2   

56.  Marmolada W opakowaniu nie większym niż 500-600g Szt. 50   

57.  Majeranek suszony  w opakowaniu nie większym niż 25g kg 2   

58.  Makaron nitki orkiszowy Opakowanie nie większe niż 500g kg 3   

59.  Makaron nitki   (4 jajeczny) w opakowaniu nie większym niż 500g  kg 20   

60.  
Makaron gryczany lub ryżowy, 

różne kształty 
W opakowaniu nie większym niż 500g kg 

12   

61.  
Makaron pełne ziarno ,różne 

kształty 
Z zawartością mąka pszenna pełnoziarnsita , 

opakowanie nie większe niż 500g 
kg 

20   

62.  Makaron spaghetti  w opakowaniu nie większym niż 500g  kg 30   

63.  Makaron pióra/penne 
z zawartością  pszenicy durum  
w opakowaniu nie większym niż 500g  kg 50   

64.  Makaron świderki 
z zawartością  pszenicy durum  
w opakowaniu nie większym niż 500g  kg 50   

65.  Makaron kokardki 
z zawartością  pszenicy durum  
w opakowaniu nie większym niż 500g  kg 50   

66.  Makaron kolorowy  
z zawartością  pszenicy durum  
w opakowaniu nie większym niż 500g  kg 30   

67.  
Makaron ciemny 

pełnoziarnisty  
z zawartością  pszenicy durum  
w opakowaniu nie większym niż 500g  kg 

50   

68.  Makaron ryżowy w opakowaniu nie większym niż 250g kg 30   

69.  Makaron gwiazdki w opakowaniu nie większym niż 250g kg 30   



 
 

 

70.  Makaron muszelki średnia 
z zawartością pszenicy durum  
w opakowaniu nie większym niż 400g kg 30   

71.  Makaron muszelki mała 
z zawartością pszenicy durum  
w opakowaniu nie większym niż 500g  kg 30   

72.  Makaron zacierki  w opakowaniu nie większym niż 250g Kg 30   

73.  Mąka pszenna typ 470 w opakowaniu  1 kg  kg 80   

74.  Mąka pszenna typ 450  w opakowaniu  1 kg  kg 80   

75.  Mąka ziemniaczana w opakowaniu nie większym niż 1 kg kg 20   

76.  Mąka gryczana W opakowaniu nie większym niż 1 kg kg 5   

77.  Mąka orkiszowa  Opakowaniu nie większym niż 1 kg kg 6   

78.  Mąka kukurydziana  W opakowaniu nie większym niż 1 kg kg 5   

79.  Mąka ryżowa W opakowaniu nie większym niż 1 kg kg 5   

80.  Mąka jaglana  Opakowaniu nie większym niż 1 kg kg 5   

81.  Morela suszona w opakowaniu nie większym niż 100g Szt. 30   

82.  
Miód naturalny pszczeli 

nektarowy wielokwiatowy  
Naturalny - w opakowaniu nie większym niż 1000-

1300g kg 
5   

83.  Mięta ekspresowa W opakowaniu 20-25 saszetek Szt. 80   

84.  Melisa ekspresowa W opakowaniu 20-25 saszetek Szt. 80   

85.  

Mus owocowy, przecier z 

jabłek, bananów, truskawek 

lub innych owoców bez 

dodatku cukru 

Opakowanie 120g Szt. 

100   

86.  Mikołaje czekoladowe 200 g szt. 25   

87.  Natka pietruszki suszona w opakowaniu od 8 g do 10 g kg 1   

88.  Ogórki konserwowe  w opakowaniu w słoiku 900 ml szt.  50   

89.  
Olej  rzepakowy z pierwszego 

tłoczenia 
Spożywczy z pierwszego tłoczenia w opakowaniu  1 l l 

100   

90.  
Olej kokosowy tłoczony na 

zimno 
Słoik w opakowaniu nie większym niż 900 g l 

10   



 
 

 

91.  
Olej lniany 

 
Butelka opakowanie nie większe niż 500 ml l 

2   

92.  Oliwa z oliwek 
Spożywczy z pierwszego tłoczenia w opakowaniu  500 

ml l 2   

93.  
Oliwa z pestek winogron, z 

pierwszego tłoczenia 
Opakowanie nie większe niż 250 ml Szt. 

3   

94.  Oregano zioła w opakowaniu nie większym niż 10g kg 1   

95.  Orzechy włoskie w opakowaniu nie większym niż 100 g Szt. 25   

96.  Owoce suszone mieszanka w opakowaniu nie większym niż 200 g Kg 2   

97.  Paluszki delikatesowe  w opakowaniu nie większym niż 70 g  Szt. 50   

98.  Paluszki z sezamem/makiem w opakowaniu nie większym niż 70 g  Szt. 50   

99.  Pasztet drobiowy  w foremce w opakowaniu nie większym niż 200 g Szt. 50   

100.  Papryka słodka mielona w opakowaniu nie większym niż 20 g szt. 20   

101.  Papryka konserwowa Opakowanie słoik 900 ml l 20   

102.  Pestki słonecznika Opakowanie 250g Szt. 25   

103.  Pestki dyni Opakowanie 100g Szt. 25   

104.  Pietruszka suszona w opakowaniu nie większym niż 10 g szt. 10   

105.  Pieprz ziołowy 20 g w opakowaniu nie większym niż 20 g szt. 10   

106.  Pieprz naturalny  Czarny mielony w opakowaniu nie większym niż 25g kg 2   

107.  Pieprz czarny ziarnisty w opakowaniu nie większym niż 10 g kg 0,5   

108.  Pieprz cytrynowy mielony w opakowaniu nie większym niż 10 g kg 0,5   

109.  Płatki kukurydziane  w opakowaniu nie większym niż 500 g  Szt. 50   

110.  Płatki miodowe w opakowaniu nie większym niż 250g Szt. 25   

111.  Płatki cynamonowe w opakowaniu nie większym niż 250g Szt. 30   

112.  Płatki owsiane  górskie w opakowaniu nie większym niż 600g kg 10   

113.  Płatki orkiszowe błyskawiczne Opakowanie 500 g Szt. 12   

114.  
Płatki jęczmienne 

błyskawiczne 
Opakowanie 500 g Szt. 

12   



 
 

 

115.  
Płatki z kaszy jaglanej 

błyskawiczne 
Opakowanie 500 g Szt. 

12   

116.  Płatki ryżowe błyskawiczne Opakowanie 500g Szt. 12   

117.  Płatki żytnie błyskawiczne Opakowanie 500 g Szt. 12   

118.  

Płatki musli zawierające płatki 

owsiane pełnoziarniste, 

mieszanka owocowo-

orzechowa(rodzynki, 

banany,orzechy,płatki 

pszenne,kukurydziane) 

 

Opakowanie 300-350g Szt. 

12   

119.  Pomidory w puszce 
Krojone lub całe 100% pomidorów w opakowaniu nie 

większym 850 g Szt. 30   

120.  Podpłomyki bez cukru Opakowanie 145 g Szt. 80   

121.  Proszek do pieczenia  w opakowaniu nie większym niż 40g  Szt. 40   

122.  Passata pomidorowa  100% pomidorów w butelce nie większej niż 750 ml l 50   

123.  Przecier pomidorowy  100% pomidorów w kartonie 500g Szt. 20   

124.  Przecier ogórkowy Słoik 250-300 g Szt. 20   

125.  Rurka  waflowa pusta na kilogramy kg 10   

126.  Ryż biały długoziarnisty  w opakowaniu nie większym niż 1 kg kg 150   

127.  Ryż ciemny brązowy w opakowaniu nie większym niż 1 kg kg 12   

128.  Rodzynki w opakowaniu nie większym niż 100g Szt. 50   

129.  Rozmaryn w opakowaniu nie większym niż 10 g Szt. 10   

130.  Rumianek ekspresowy Opakowanie 20-25 saszetek Szt. 60   

131.  Soczek owocowy 100 % 

Kartonik ze słomką w opakowaniu nie większym niż 

300 ml- bez dodatku substancji zagęszczających, 

substancji konserwujących, substancji wzmacniających 

smak oraz innych dodatków „E” 

Szt. 

100   



 
 

 

132.  Sok marchewkowo-owocowy  

w butelce nie większej niż 1 l - bez dodatku substancji 

zagęszczających, substancji konserwujących, 

substancji wzmacniających smak oraz innych 

dodatków „E” 

Szt. 

50   

133.  Soda oczyszczona 

w opakowaniu nie większym niż 100 g - bez dodatku 

substancji zagęszczających, substancji 

konserwujących, substancji wzmacniających smak oraz 

innych dodatków „E” 

Szt. 

20   

134.  

Sok tłoczony 100 %, 

pasteryzowany zawierający 

min 1500 g owoców na 

1000ml soku, smaki jabłko, 

jabłko-aronia, jabłko-gruszka   

 w opakowaniu   nie większym  niż 5000 ml  - bez 

dodatku substancji zagęszczających, substancji 

konserwujących, substancji wzmacniających smak oraz 

innych dodatków „E” 

Szt. 

20   

135.  Soczewica czerwona   w opakowaniu nie większym niż 1kg kg 5   

136.  Słomka ptysiowa  na kilogramy  kg 5   

137.  Słonecznik łuskany W opakowaniu nie większym niż 100g Szt. 20   

138.  Susz pomidorowy z bazylią w opakowaniu nie większym niż 10 g kg 1   

139.  Sól morska  z potasem o obniżonej zawartości sodu 1 kg kg 5   

140.  Sól jodowana w opakowaniu nie większym niż 1 kg kg 25   

141.  Sól  
jodowana biała spożywcza w opakowaniu nie 

większym niż 1 kg kg 10   

142.  Sól himalajska 
z obniżoną zawartością sodu, sodowo-potasowa, w 

opakowaniu do 500 g kg 20   

143.  
Sok jabłkowy lub 

multiwitamina  

w opakowaniu nie większym niż 1 L - bez dodatku 

substancji zagęszczających, substancji 

konserwujących, substancji wzmacniających smak oraz 

innych dodatków „E” 

l 

30   

144.  

Sok - syrop 

malinowy/wiśniowy/czarna 

porzeczka, żurawina - butelka  

w butelce nie większej niż 450 ml - bez dodatku 

substancji zagęszczających, substancji 

konserwujących, substancji wzmacniających smak oraz 

innych dodatków „E” 

l 

12   



 
 

 

145.  Sos słodko-kwaśny 

w słoiku nie większym niż 500 g - bez dodatku 

substancji zagęszczających, substancji 

konserwujących, substancji wzmacniających smak oraz 

innych dodatków „E” 

Szt. 

20   

146.  Sos do spaghetti boloński 

w słoiku nie większym niż 500 g - bez dodatku 

substancji zagęszczających, substancji 

konserwujących, substancji wzmacniających smak oraz 

innych dodatków „E” 

Szt. 

10   

147.  Szczaw konserwowy  w słoiku  nie większym niż 320 g Szt. 6   

148.  Śliwka suszona w opakowaniu nie większym 100g Szt. 20   

149.  Bita śmietana W opakowaniu nie większym niż 100g Szt. 20   

150.  
Tuńczyk w sosie 

własnym/oleju 
w opakowaniu nie większym niż 170g Szt. 

20   

151.  Tymianek zioła w opakowaniu nie większym niż 10 g Szt. 10   

152.  
Wafelek w polewie 

czekoladowej  
Sztuka - w opakowaniu nie większym niż 60 g  Szt. 

50   

153.  Wafelki różne smaki na kilogramy kg 10   

154.  Wafle suche w opakowaniu nie większym niż 170 g Szt. 70   

155.  Wafle ryżowe , różne smaki w opakowaniu nie większym niż 130 g  szt. 70   

156.  Wafle kukurydziane  Opakowanie 110-130g Szt. 70   

157.  
Wafelki orzechowe, mleczne, 

czekoladowe, kokosowe, 
w opakowaniu nie większym niż 50 g  szt. 

30   

158.  
Wafle zbożowo-ryżowe  

   
w opakowaniu nie większym niż 60 g Szt. 

50   

159.  Woda mineralna niegazowana  w opakowaniu  5 l  l 1000   

160.  Woda niegazowana mineralna  w opakowaniu nie większym niż 500 ml  l 3500   

161.  Ziarna sezamu w opakowaniu nie większym niż 300 g kg 1   

162.  
Zioła prowansalskie 

 
w opakowaniu nie większym niż 10 g Szt. 

30   

163.  Zioła do sałatek w opakowaniu nie większym niż 10 g Szt. 30   



 
 

 

164.  
Ziele angielskie  

 
w opakowaniu nie większym niż 25g Szt. 

30   

165.  Żurek w proszku W opakowaniu nie większym niż 75g Szt. 20   

166.  Żurek na naturalnym zakwasie Butelka 0,5 l Szt. 60   

167.  Żurawina suszona Na kilogramy kg 1   

WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA BRUTTO  

 

*wyroby z czekolady pełno mlecznej                                                  

 

                                                                                                                                                 

………………………………………………………… 

                                                                                                             Podpis Wykonawcy 
  


