
      Załącznik nr 2 do SWZ 

 Część nr 2: Wyroby garmażeryjne     

      

Lp. Opis przedmiotu zamówienia J. m Ilość 
Cena 

jednostkowa 
brutto 

Wartość 
brutto 

1 
kluski leniwe z serem, wyrób gotowy, bez konserwantów, 

pakowany w atmosferze ochronnej, modyfikowanej, zawartość sera 
minimum 35% produktu gotowego 

kg 400     

2 
kluski śląskie bez nadzienia, wyrób gotowy, bez 

konserwantów, pakowany w atmosferze ochronnej, modyfikowanej, 
waga 1 sztuki do 30 g 

kg 100     

3 
knedle ze śliwką, wyrób gotowy, bez konserwantów, 

pakowany w atmosferze ochronnej, modyfikowanej, zawartość śliwki 
minimum 35% produktu gotowego, waga 1 sztuki do 50 g 

kg 40     

4 kopytka, wyrób gotowy, bez konserwantów, pakowany w 

atmosferze ochronnej, modyfikowanej 
kg 100     

5 
krokiety z mięsem, wyrób gotowy, bez konserwantów, 

pakowany w atmosferze ochronnej, modyfikowanej, waga 1 sztuki do 
100 g, farsz minimum 50% wagi produktu gotowego 

kg 100     

6 
naleśniki bez nadzienia, wyrób gotowy, bez 

konserwantów, pakowany w atmosferze ochronnej, modyfikowanej, 
waga 1 sztuki do 50 g 

kg 5     

7 
naleśniki ze szpinakiem, wyrób gotowy, bez 

konserwantów, pakowany w atmosferze ochronnej, modyfikowanej, 
waga 1 sztuki do 100 g, farsz minimum 50% wagi produktu gotowego 

kg 5     

8 
Krokiety z kapustą i pieczarkami, wyrób gotowy, bez 

konserwantów, pakowany w atmosferze ochronnej, modyfikowanej, 
waga 1 sztuki do 100 g, farsz minimum 50% wagi produktu gotowego 

kg 80     

9 
naleśniki z serem, wyrób gotowy, bez konserwantów, 

pakowany w atmosferze ochronnej, modyfikowanej, waga 1 sztuki do 
100 g, zawartość sera minimum 40% produktu gotowego 

kg 400     

10 

pierogi ruskie, wyrób gotowy, bez konserwantów, pakowany w 

atmosferze ochronnej, modyfikowanej, waga 1 sztuki do 30 g, farsz 
minimum 50% wagi produktu gotowego, dodatek sera minimum 25% 
produktu gotowego 

kg 50     

11 

pierogi z kapustą I pieczarkami, wyrób gotowy, bez 

konserwantów, pakowany w atmosferze ochronnej, modyfikowanej, 
waga 1 sztuki do 30 g, farsz minimum 50% wagi produktu gotowego, 
dodatek mięsa minimum 25% produktu gotowego 

kg 40     

12 
pierogi z mięsem, wyrób gotowy, bez konserwantów, 

pakowany w atmosferze ochronnej, modyfikowanej, waga 1 sztuki do 
30 g, dodatek mięsa minimum 40% wagi produktu gotowego 

kg 100     

13 
pierogi z serem, wyrób gotowy, bez konserwantów, pakowany 

w atmosferze ochronnej, modyfikowanej, waga 1 sztuki do 30 g, 
zawartość sera minimum 40% produktu gotowego 

kg 300     

14 
pyzy ziemniaczane z mięsem, wyrób gotowy, bez 

konserwantów, pakowany w atmosferze ochronnej, modyfikowanej, 
waga 1 sztuki do 50 g, farsz minimum 35% produktu gotowego 

kg 10     



15 
pyzy ziemniaczane, wyrób gotowy, bez konserwantów, 

pakowany w atmosferze ochronnej, modyfikowanej, waga 1 sztuki do 
40 g 

kg 60     

  Razem:         

 


