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 FORMULARZ OFERTY 

 

 

 

 

             

 

/pieczęć firmy/ 

 

Firma:............................................................................................................................................ 

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

z siedzibą:................................................................ul: ................................................................ 

tel: ...................................... fax: ................................. E-mail: ................................................... 

NIP....................................................................... Regon............................................................. 

W nawiązaniu do zapytania ofertowego pozaustawowego na podst. Art. 4 pkt 8 ustawy Prawo 

zamówień publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 30 000 euro zgłaszamy swoją ofertę na: 

Dostawę pieczywa dla Domu Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu, ul. Kardynała Karola 

Wojtyły 136 w okresie od 2 stycznia 2019 roku do 30 czerwca 2019 roku w ilości jak             

w poniższej tabeli:  

Lp. Wyszczególnienie       J. m. Ilość  

Cena 

jednostkowa 

brutto za  

kg/szt   

Ogółem 

wartość 

brutto  

1 

Chleb  Weka 600g krojony  

(grubość kromki 1-1,2cm). Wykonany z mąki pszennej,    

na drożdżach z dodatkiem soli, cukru i innych surowców 

określonych recepturą. Pieczywo bez:  wgnieceń, pęknięć, 

zanieczyszczeń, uszkodzeń mechanicznych, śladów pleśni. 

Skórka gładka lub lekko chropowata, błyszcząca, struktura 

ściśle połączona z miękiszem, barwy od złocistej                

do jasnobrązowej. Nie dopuszcza się wyrobów: o miękiszu 

lepkim,(miękisz po lekkim nacisku powinien wrócić          

do stanu pierwotnego bez deformacji struktury), 

niedopieczonym, kruszącym się, spalonych, 

zanieczyszczonym, z  obecnością  grudek mąki   lub soli; 

smak i zapach typowy dla tego rodzaju pieczywa; 

niedopuszczalny smak i zapach świadczący o nieświeżości. 

Opakowanie  dopuszczone do kontaktu z żywnością  

oznakowane nazwą: produktu, dostawcy, masa netto, 

wykaz składników, wartość odżywcza w 100g produktu, 

datą produkcji i przydatności do spożycia. 

Szt 1100   

 



2 

Chleb mieszany pszenno-żytni 600g krojony  

(grubość kromki 1-1,2cm). Wykonany z maki pszennej        

i żytniej,      na kwasie z dodatkiem drożdży, soli i innych 

surowców określonych recepturą. Pieczywo bez: wgnieceń, 

pęknięć, zanieczyszczeń, uszkodzeń mechanicznych, 

śladów pleśni. Skórka gładka lub lekko chropowata, 

błyszcząca, ściśle połączona  z miękiszem, barwy              

od brązowej do ciemnobrązowej. Nie dopuszcza się 

wyrobów: o miękiszu lepkim, (miękisz po lekkim nacisku 

powinien wrócić do stanu pierwotnego bez deformacji 

struktury), niedopieczonym, kruszącym się, 

zanieczyszczonym, spalonym, z obecnością  grudek mąki 

lub soli; smak i zapach typowy dla tego rodzaju pieczywa; 

niedopuszczalny smak i zapach świadcząc   o nieświeżości. 

Opakowanie  dopuszczone do kontaktu z żywnością  

oznakowane nazwą: produktu, dostawcy, masą netto, 

wykaz składników, wartość odżywcza w 100g produktu , 

datą produkcji i przydatności do spożycia.   

Szt 1280   

3 

Chleb razowy / graham 500g krojony  

(grubość kromki 1-1,2cm). Wykonany z maki 

razowej/żytniej na kwasie,          z dodatkiem drożdży, soli   

i innych surowców określonych recepturą. Pieczywo bez:  

wgnieceń, pęknięć,  zanieczyszczeń, uszkodzeń 

mechanicznych, śladów pleśni. Skórka chropowata, 

błyszcząca,  ściśle połączona  z miękiszem, o barwie             

od brązowej od ciemnobrązowej. Nie dopuszcza się 

wyrobów: o miękiszu lepkim, (miękisz po lekkim nacisku 

powinien wrócić do stanu pierwotnego bez deformacji 

struktury) niedopieczonym, kruszącym się, 

zanieczyszczonym, spalonych, z obecnością  grudek mąki 

lub soli; smak i zapach typowy dla tego rodzaju pieczywa; 

niedopuszczalny smak i zapach świadczący o nieświeżości . 

Opakowanie  dopuszczone do kontaktu z żywnością  

oznakowane nazwą: produktu, dostawcy, masą netto, 

wykaz składników, wartość odżywcza w 100g produktu , 

datą produkcji i przydatności do spożycia.     

Szt 370   



4 

Chleb wieloziarnisty krojony 500g  

(grubość kromki 1-1,2cm). Wykonany z maki 

pszennej/razowej/żytniej  na kwasie, z dodatkiem drożdży, 

soli , ziaren np:(słonecznik, dynia, sezam, siemię lniane, 

płatki: jęczmienne, owsiane, żytnie, otręby pszenne)             

i innych surowców określonych recepturą. Pieczywo bez:  

wgnieceń, pęknięć, zanieczyszczeń, uszkodzeń 

mechanicznych, śladów pleśni. Nie dopuszcza  się 

wyrobów: o miękiszu lepkim,  ( miękisz po lekkim nacisku 

powinien wrócić do stanu pierwotnego bez deformacji 

struktury), niedopieczonym, kruszącym się, 

zanieczyszczonym, spalonych, z obecnością  grudek mąki 

lub soli; smak i zapach typowy dla tego rodzaju pieczywa; 

niedopuszczalny smak i zapach świadczący o nieświeżości . 

Skórka ściśle połączona z miękiszem, chropowata lekko 

błyszcząca o barwie jasnobrązowej do brązowej. 

Opakowanie  dopuszczone do kontaktu z żywnością  

oznakowane nazwą: produktu, dostawcy, masą netto, 

wykaz składników, wartość odżywcza w 100g produktu,  

datą produkcji i przydatności do spożycia.  

Szt 180   

5 

Drożdżówki z nadzieniem 90g-100g                        

Otrzymana z ciasta drożdżowego(mąki, tłuszczu, jaj, cukru 

i innych surowców określonych recepturą) z nadzieniem       

z marmolady, owoców, masy serowej, budyniowej. Kształt 

okrągły/podłużny. Niedopuszczalny wyrób zgnieciony, 

zdeformowany, zabrudzony, ze śladami pleśni. Smak           

i zapach typowy dla zastosowanych surowców, 

niedopuszczalny smak i zapach świadczący z nieświeżości 

lub obcy. Opakowanie stanowią kosze płytkie lub kartony   

z materiału przeznaczone do kontaktu z żywnością 

oznakowane nazwą: produktu, dostawcy, wykaz 

składników, wartość odżywcza w 100g produktu , datą 

produkcji i przydatności do spożycia. Produkt pakowany 

jednowarstwowo, zabezpieczone przed zniszczeniem            

i zanieczyszczeniem. 

Szt 770   

6 

Mieszanka ciastek  

-różnego rodzaju typu: z marmoladą, masą, makiem, 

czekoladą, posypane cukrem.(pakowane w opakowaniu 

zamkniętym 500g-1000g o przedłużonym terminie 

ważności). Opakowanie  dopuszczone do kontaktu               

z żywnością  oznakowane nazwą: produktu, dostawcy, 

masa netto, wykaz składników, wartość odżywcza w 100g 

produktu , datą produkcji i przydatności do spożycia.    

Kg 35   



 

 

 

 

7 

Ciasto babka -piaskowa / biszkoptowa/ drożdżowa-         

z bakaliami - (wyrób otrzymany z surowców określonych 

recepturą)  posypane cukrem pudrem/ lukrem przybierający 

kształt formy w której był wypieczona, powierzchnia 

charakterystyczna dla wypieczonego ciasta. Struktura 

miękiszu drobno porowata, elastyczna, krucha. Smak           

i zapach typowy dla zastosowanych surowców. 

Niedopuszczalny wyrób zgnieciony, zabrudzony 

zdeformowany, spalony, zabrudzony, niedopieczony,         

ze śladami pleśni. Opakowanie stanowią kosze płytkie lub 

kartony z materiału przeznaczone do kontaktu z żywnością 

oznakowane nazwą: produktu, dostawcy, wykaz 

składników, wartość odżywcza w 100g produktu , datą 

produkcji i przydatności do spożycia. Produkt pakowany 

jednowarstwowo, zabezpieczone przed zniszczeniem              

i zanieczyszczeniem. 

Kg 10   

8 

Bułka graham / wieloziarnista masa 80g-100g 

- kształt kopulasty o podstawie okrągłej/owalnej/podłużnej.  

Wykonany z mąki pszennej oraz mąki typu graham na 

kwasie i drożdżach z ziarnami np. (słonecznik, dynia, 

sezam, siemię  lniane, płatki: jęczmienne, owsiane, żytnie, 

otręby pszenne) oraz innych surowców określonych 

recepturą. Niedopuszczalny wyrób zgnieciony, kruszący 

się, zdeformowany, niedopieczony, zabrudzony, spalony, 

ze śladami pleśni .Smak i zapach typowy dla 

zastosowanych surowców, niedopuszczalny smak i zapach 

świadczący z nieświeżości lub innych obcy zapachów           

i smaków. Opakowanie stanowią kosze płytkie lub kartony 

z materiału przeznaczone do kontaktu z żywnością 

oznakowane nazwą: produktu, dostawcy, datą wykaz 

składników, wartość odżywcza w 100g produktu ,  

produkcji i przydatności do spożycia. Produkt pakowany 

jednowarstwowo, zabezpieczone przed zniszczeniem            

i zanieczyszczeniem.  

Szt 100   

9 

Bułka zwykła pszenna 80g-100g  

- kształt kopulasty o podstawie okrągłej/owalne/podłużnej. 

Wykonana z mąki pszennej na drożdżach z dodatkiem soli  

i innych surowców określonych recepturą. 

Niedopuszczalny wyrób zgnieciony, zdeformowany, 

spalony, zabrudzony, niedopieczony, kruszący się,             

ze śladami pleśni. Smak i zapach typowy dla  tego rodzaju 

pieczywa. Opakowanie stanowią kosze płytkie lub kartony 

z materiału przeznaczone do kontaktu z żywnością 

oznakowane nazwą: produktu, dostawcy, wykaz 

składników, wartość odżywcza w 100g produktu, datą 

produkcji i przydatności do spożycia. Produkt pakowany 

jednowarstwowo, zabezpieczone przed zniszczeniem            

i zanieczyszczeniem. 

Szt 350   



10 

Bułka tarta  

(opakowanie 0,5kg- 1kg). Otrzymana z  wysuszonej bułki 

pszennej, drobno mielona, sypka, barwy naturalnej, smak     

i zapach charakterystyczny dla suszonego pieczywa, bez 

obcych zapachów i posmaków, bez grudek, dodatków 

nasion, nadzień, zdobień. Opakowanie  dopuszczone do 

kontaktu z żywnością  oznakowane nazwą: produktu, 

dostawcy, wykaz składników, wartość odżywcza w 100g 

produktu , masą netto, wykaz składników, datą produkcji     

i przydatności do spożycia.    

Kg 35   

 

 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

 

 

Pączek  70g-100g  

-wyrób otrzymany z ciasta drożdżowego(mąki, tłuszczu, 

jaj, cukru i innych surowców określonych recepturą)                   

z nadzieniem z marmolady, smażone w tłuszczu 

wykończone cukrem pudrem, kształt okrągły, miękisz  

sprężysty, suchy w dotyku, elastyczny      z typowym 

niewielkim rozwarstwieniem na granicy użytego nadzienia. 

Niedopuszczalny wyrób: zgnieciony, zabrudzony 

zdeformowany, spalony, zabrudzony, niedopieczony  ze 

śladami pleśni, niedopuszczalny smak     i zapach 

świadczący o nieświeżości lub innych obcych zapachów. 

Opakowanie stanowią kosze płytkie lub kartony z materiału 

przeznaczone do kontaktu z żywnością oznakowane nazwą: 

produktu, dostawcy, wykaz składników, wartość odżywcza 

w 100g produktu , datą produkcji i przydatności do 

spożycia. Produkt pakowany jednowarstwowo, 

zabezpieczone przed zniszczeniem    i zanieczyszczeniem.  

Szt 80   

Razem  

  

 

Oferowana cena brutto za całość zamówienia wynosi:................................................................ 

  

Słownie: …................................................................................................................................... 

W przypadku uzyskania zamówienia w wyniku zapytania ofertowego zobowiązujemy się do 

zawarcia umowy. 

 

Osobą mającą pełnomocnictwo do podejmowania czynności po naszej stronie i podpisania 

umowy   

 

jest.......................................................................................................................................... 

 

Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty. 

 

 

Data:.............................. 

                                                                                ………………………………….. 
                                                                                           Pieczęć i podpis Wykonawcy:      
 


