
Owoce i warzywa

    Jednostka Cena Wartość 

Lp.       Nazwa produktu spożywczego  miary Ilość  jednostkowa brutto (zł)

brutto (zł)

1 2 3 4 5 6

1 Banan-klasa I, bez oznak nadpsucia kg 1000,00

2 Brzoskwinia,świeża,bez oznak nadpsucia kg 10,00

3
Buraki czerwone,konsumpcyjne, wielkość średnia, bez 

oznak nadpsucia kg 500,00

4 Cytryna-bez oznak nadpsucia kg 150,00

5 Czosnek-krajowy,zdrowy kg 13,00

6 Cebula-wielkość średnia, bez oznak nadpsucia kg 500,00

7 Cukinia,świeża, bez oznak nadpsucia kg 50,00

8 Gruszka-soczsta,bez oznak nadpsucia kg 350,00

9
Jabłka-soczyste,słodkie,średniej wielkości, nie obite, bez 

cech nadpsucia kg 1200,00

10
Kapusta czerwona-główka średniej wielkości, bez 

śladów nadpsucia kg 40,00

11 Kalafior-świeży, biały,zwarty bez oznak nadpsucia szt 50,00

12
Kapusta biała-główka średniej wielkości, bez oznak 

nadpsucia kg 400,00

13
Kapusta pekińska-główka ok. 1kg, bez śladów 

nadpsucia kg 400,00

14 Kapusta młoda-średniej wielkości, bez cech nadpsucia kg 200,00

15 Kapusta włoska-średniej wielkośći, bez cech nadpsucia kg 300,00

16
Kapusta kwaszona-jasna, nie przekwaszona, bez cech 

nadpsucia.Opakowanie-wiaderko 5kg kg 950,00

17
Kiwi-sztuka(na palecie)twarde,dojrzałe,bez cech 

nadpsucia,kl I szt 100,00

18
Koper zielony-pęczek świeży, o właściwym zapachu,bez 

oznak nadpsucia szt 650,00

19
Mandarynka bezpestkowa-soczysta, skórka łatwo 

odchodząca, bez cech nadpsucia kg 450,00

20 Marchew-umyta,bez cech nadpsucia,średniej wielkości kg 1400,00

21 Nektaryna,śwrieża, bez cech nadpsucia kg 130,00



22
Ogórek zielony-świeży, gruntowy lub szklarniowy(w 

zależności od sezonu),twardy, bez cech nadpsucia kg 500,00

23
Ogórek kwaszony-nie przekwaszony, bez cech 

nadpsucia. Opakowanie-wiaderko 3kg kg 450,00

24 Papryka czerwona-jędrna, dojrzała,bez cech nadpsucia kg 160,00

25 Pieczarka-świeża, bez oznak nadpsucia kg 250,00

26
Pietruszka natka-pęczek świeży, o właściwym 

zapachu,bez oznak nadpsucia szt 670,00

27
Pietruszka korzeń-zdrowy, nie zdrewniały,bez cech 

nadpsucia kg 600,00

28
Pomarańcza-gładka,jasna,o cieńkiej skórce,klasa I, 

średnie wielkości kg 250,00

29 Pomidor-zdrowy, bez cech nadpsucia kg 450,00        

30 Por-zdrowy,bez cech nadpsucia kg 50,00          

31
Rzodkiewka pęczek-czerwona, okrągła,średniej 

wielkości, bez oznak nadpsucia szt 170,00        

32 Rzepa biała, świeża, bez cech nadpsucia kg 100,00        

33 Sałata-świeża,zielona,bez oznak nadpsucia szt 70,00          

34 Szałata lodowa-świeża,bez oznak nadpsucia szt 220,00        

35 Seler-biały,średniej wielkości,bez oznak nadpsucia kg         600,00    

36 Szczypior-pęczek,zdrowy, bez oznak nadpsucia szt 300,00        

37
Ziemniaki-konsumpcyjne,nie nadmrożone,skórka bez 

zielonych zabarwień i kiełkujących oczek. kg 10 000,00    

RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO


