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

Pieczęć firmowa wykonawcy                  miejscowość i data   

    

  

KALKULACJA CENOWA CZĘŚĆ 7.  

  (produkty mleczarskie)  

  
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 
a 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.  Jogurt naturalny 2 % 1 kg 
  

szt  50 
          

2.  Jogurt owocowe i naturalne 150 g 
szt  7000 

          

3.  Jogurt owocowy. Naturalny 400 g  
szt  10 

          

4.  Margaryna Kanapkowa 500 g 
szt. 50 

          

5.  Mix do smarowania pieczywa 200 
g min 12% tłuszczu mlecznego 

szt. 6600 
          

6.  Maślanka 1 l   
szt. 30 

          

7.  Mleko 2 % tł. Pasteryzowane 5l 
Litr. 5600 

          

8.  
Mleko UHT 3,2 % 1 l Litr 

270           

9.    Mleko zsiadłe 400 g 
szt. 450 

          

10.   Ser twarogowy półtłusty 
Kg.  1400 

          

11. Ser maskarpone 250 g 
szt  40 

          

12. Ser topiony krążki różne smaki 
180g-200 g (  8 szt trójkątów) 

szt  1350 
          

13. Ser topiony różne smaki- 
foliowane plastry 130 g 

szt 1200 
          

14. Ser żółty podpouszczkowy Gouda, 
Edamski I klasa 

kg. 350 
          

15.    Ser pleśniowy naturalny 
camembert 120g 

szt 325 
          

16.    Serek homogenizowany owocowy 
150 g 

szt  2400 
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17.     Serek homogenizowany naturalny 
150 g  bez dodatku cukru 

szt. 900 
          

18. Serek wiejski lekki 150 g 
szt. 770 

          

19. Śmietana UHT 30 % 500 ml 
szt. 5 

          
  

20. Śmietana UHT 18 % 500 ml 
szt   500 

          

    Razem:      

  

  

  

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  oświadczeń 

 woli w imieniu Wykonawcy.  

  


