
Zał. nr 1.2

1. 2. 3. 4. 5. 4 x 5

1.

Jaja kurze klasy A konsumcyjne masa L o średniej 

wadze jednostkowej od  63g do 73g z oznaczeniem 

0 lub 1

szt. 6000 0,00

2. Jogurt naturalny typu greckiego 330g kubek szt. 100 0,00

3. Masło klarowane  99,8% tłuszczu mlecznego 500g kg 10 0,00

4. Masło extra  zawartosć tłuszczu 82% kostka 200g szt. 600 0,00

5. Maślanka naturalna 1,5% (1L) szt. 80 0,00

6.
Mleko o zawartości  tł. 3,2%I UHT pasteryzowane  

karton (1L)
szt. 220 0,00

7.
Mleko o zawartości tł.7,5% zagęszczone  

niesłodzone karton (1L)
szt. 60 0,00

8.
Krajanka półtłusta  kl.I pakowana  w pergamin  lub 

folię o wadze od 0,50kg do 1kg 
kg 150 0,00

9.

Ser żółty mini gouda w bloku ok.1kg , 

podpuszczkowy dojrzewający  pełnotłusty 

(zawartość tłuszczu nie mniej niż 45%) 

kg 40 0,00

10. Śmietana  12%, kubek 330g szt. 30 0,00
11. Śmietanka  12%, UHT kartonik 500ml szt. 50 0,00

12. Śmietanka 30% UHT kartonik 500ml szt. 15 0,00

RAZEM: 0,00

……………………………

data

Uwagi do jaj:

Zadanie nr 2

Zestawienie  produktów mleczarskich - formularz cenowy

Numer wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych: 15500000 - 3 

Lp. Nazwa artykułu J.m. Ilość do

Cena 

jednostkowa 

brutto           

(cyframi)

Wartość łączna 

zł brutto 

(cyframi)

03142500 - 3 - Jaja

FORMULARZ CENOWY NALEŻY PODPISAĆ ELEKTRONICZNIE

*Uwagi: Dostawy towaru będą odbywać się 2 razy w tygodniu.

……………………………………..

pieczęć i podpis Wykonawcy

Oznakowanie dostawy

Na opakowaniach transportowych zawierających jajka należy umieścić etykietkę lub nalepkę, na której ma być umieszczona informacja: nazwa lub numer 

producenta oraz adres, klasa jakości, kategoria wagowa, liczba jaj w opakowaniu,data minimalnej trwałości liczona od daty zniesienia jaj

Inne wymagania:

Jaja powinny spełniać wymagania Rozporządzenia Rady (EWG) Nr 1907/90 z dnia 26 czerwca 1990 r. w sprawie niektórych norm handlowych w odniesieniu 

do jaj, oraz Rozporządzenia Komisji (WE) NR 2295/2003 z dnia 23 grudnia 2003 r. wprowadzające szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady 

(EWG) nr 1907/90 w sprawie niektórych norm handlowych w odniesieniu do jaj. 

Do każdej dostawy jaj  (dostawca) zobowiązany jest dostarczyć ważny dokument gwarantujący jakość towaru - Handlowy Dokument Identyfikacyjny (HDI) 

w którym oprócz szczegółowych danych fermy, musi być określona klasa 

wagowa jaj, data zniesienia jaj oraz data minimalnej trwałości.

Dostawca powinien przedstawić także aktualne badania jaj w kierunku salmonelli. 


