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……………………………………………                  …………………………………..  

Pieczęć firmowa wykonawcy                  miejscowość i data   

KALKULACJA CENOWA CZĘŚĆ 4.     

(mrożone  warzywa i owoce)  
do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia: „Dostawa artykułów 

żywnościowych do Domu Pomocy Społecznej Wójtowska w Warszawie”  
  

Lp. Nazwa  
Jedn. 

miary  
Ilość  

Cena 
jednostkowa 

netto w zł.  
(do dwóch 

miejsc po 

przecinku)   

  
Stawka  
VAT (%)  

  

  

  

Cena 
jednostkowa 

brutto w zł tj.:  
(cena 

jednostkowa  
netto + stawka 

podatku VAT)  

Wartość   
netto w zł tj.:   

(kol. 4 x kol .5)  
*do dwóch 

miejsc po 

przecinku]  

  
Wartość  

brutto w zł tj.:  
(kol. 4 x kol. 7)  

*do dwóch 

miejsc po 

przecinku]  

kol. 1 kol. 2  kol. 3  kol.4  kol. 5  kol. 6  kol. 7  kol. 8  kol. 9  

1. Brokuły mrożone duże róże 

kalibracja 40-60 mm 2,5 kg 
kg  200 

          

2. Brukselka mrożona 2,5 kg 
kg  180 

          

3. Bukiet kwiatowy 2,5 kg mieszanka 

7 składnikowa  
kg  150 

          

4. Bukiet kwiatowy 2,5 kg skład 

marchew, brokuł, kalafior 
kg 250 

     

5. Cukinia mrożona plastry/kostka2-

2,5 kg  
kg  120 

          

6. Fasolka szparagowa mrożona 2 kg 

Cięta zielona 
kg  400 

          

7. Groszek zielony mrożony 2,5 kg  
kg  60 

          

8. Kalafior mrożony – duże róże 

kalibracja 40-60 mm 2,5 kg 
kg  350 

          

9. Mieszanka kompotowa bez pestek 

5-cio składnikowa bez jabłek i 

rabarbaru mrożona 2,5 kg   

kg  30 

          

10. Marchewka kostka mrożona 2,5 

kg 
kg  80 

          

11. Mieszanka chińska skład: kiełki 

fasoli Mung, marchew, papryka, 

grzyby chińskie, cebula, por, pędy 

bambusa, kapusta biała 

opakowanie 2,5 kg 

kg  80 

          

12. Papryka – kostka mrożona 2,5 kg 
kg  35 

          

13. Szpinak mrożony 2 kg , brykiet 
kg  150 

          

14.  Truskawki mrożone 2,5 kg 
kg  150 

          

15.  Włoszczyzna mrożona 2,5 kg  

  
kg  1300 

          

Razem:     
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Wartość netto słownie: ...........................................................................................................................................  

Wartość brutto słownie: ...........................................................................................................................................  

Uwaga  

Ilości asortymentu podana w załączniku stanowi przewidywane zapotrzebowanie na okres 12 miesięcy.   

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian ilościowych w poszczególnych pozycjach, w tym także zamówienia mniejszej ilości 

towarów gdyż faktyczne zapotrzebowanie uzależnione jest od liczby osób żywionych w Domu Pomocy Społecznej  w okresie 

realizacji umowy.  

  

                          ……………………………….................  
       Podpisy osób uprawnionych do składania  

 oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy.  


