
FORMULARZ RZECZOWO-CENOWY ZAŁĄCZNIK NR 4

lp. Wyszczególnienie (opis asortymentu) j.m. ilo ść
cena jedn.brutto 

w zł
warto ść brutto w zł 

(kol.3xkol.4)
0 1 2 3 4 5

1
Pierniki typu BALLSEN  pokryte marmoladą truskawkową (25%- 30%) w czekoladzie 
deserowej (25%- 30%), waga  op.155g -165g lub równowaŜne...................... opakowanie 820

2
Galaretka typu Mella o smaku wisniowym oblana czekoladą ( 16% -25%), waga op.180g -190 
g lub równowazne..................................... opakowanie 820

3
Herbatniki deserowe typu Łakotki, posypane cukrem, bez kakao, kokosu, marmolady i innych 
dodatków, waga op. 145g -155 g lub równowaŜne.............................. opakowanie 820

4
Cukierki typu Zozole, z nadzieniem musującym,egzotyczne, waga op. 90 -110 g lub 
równowaŜne..................... opakowanie 820

5
Wafelek mleczno - orzechowy typu Knoppers, nadziewany: nadzienie mleczne ( 25% -30%), 
nadzienie nugatowe (25%- 30%), waga op.23g -27g lub równowaŜne..... opakowanie 820

6
Czekoladki typu TOFFIFEE, orzech laskowy (10%) w karmelu (41%), kremie orzechowym 
(37%) i czekoladzie (12%), waga op. 100-130g lub równowaŜne …………………… opakowanie 820

7

Czekolada typu MILKA HAPPY COWS, czekolada mleczna (85%), czekolada biała (15%), 
masa kakaowa w czekoladzie mlecznej min.30%, pasta z orzechów laskowych, waga op.100-
105 lub równowaŜne ……………………………. sztuka 820

8
Batoniki mleczne typu MLEKOLATKI z nadzieniem o smaku śmietankowym, masa kakaowa 
min.30%, nadzienie 45%, waga op.90-110g lub równowaŜne ……………. opakowanie 820

9

Herbatniki typu JEśYKI  z karmelem, wiórki kokosowe (3,6%), orzechy laskowe (2,2%) i 
chrupki ryŜowe (1,4%) w czekoladzie mlecznej (kuwertura mleczna 35,5%), waga op.130-150g 
lub równowaŜne ………………………… opakowanie 820

10
Cukierki smakowe do Ŝucia typu MAMBA w smakach: truskawkowym, malinowym, 
pomarańczowym i cytrynowym, waga op. 4x27-30g lub równowaŜne opakowanie 820

11
Czekolada mleczna typu E.Wedel bez dodatków, masa kakaowa min. 30%, waga op. 100g - 
105g lub równowaŜne .......... sztuka 820

12
Ciasteczka  typu Twix oblane karmelem 32% i mleczną czekoladą 35%, waga op.50g - 55g  
lub równowaŜne ............. opakowanie 820

13
Wafelek w polewie kakaowej typu Lion  z  karmelem 29%, posypany płatkami ryŜowymi 10%, 
waga op. 40g - 45g lub równowaŜne ........... opakowanie 820

14
Batonik waflowy typu Kit Kat o  zawartości wafla 35% oraz masy kakaowej w czekoladzie 
mlecznej min 28%, waga op. 45g - 50g lub równowaŜne ............ opakowanie 820

15

Chałwa sezamowa o smaku kakaowo - waniliowym typu E. Wedel ,  o zawartości miazgi 
sezamowaej 54% oraz kakaa niskotłuszczowego 0,6% waga op. 50g - 55g lub równowaŜne 
.................. opakowanie 820

16
Cukierki w polewie owocowej, nadziewane typu Fruits Skittles  o zawartości soków owocowych 
5,1%  w nadzieniu , waga op. 45g - 50g lub równowaŜne ....... opakowanie 820



17

Delicje mini typu WEDEL  galaretka 47% , czekolada 17,5% , waga opakowania 100g- 105g 
lub równowaŜne ..........

opakowanie 820

18
Baton w mlecznej czekoladzie typu MARS oblany karmelem 27%-32% waga sztuki 45-50g lub 
równowaŜne ........ sztuka 820

19 Baton babelkowy z białej czekolady typu AERO, waga 25-35g lub równowaŜny ………… sztuka 820

20
Jajko z niespodzianką typu Kinder Niespodzianka w mlecznej  czekoladzie o zawartości kakao 
47%-52%, waga sztuki 20g lub równowaŜne .............. sztuka 820

21
Herbatniki maslane typu LEIBNIZ MINIS, mąka pszenna, masło (1%), tłuszcz roslinny, cukier, 
waga op.95-105g lub równowaŜne ……………………………… opakowanie 820

22a Sok pomarańczowy w kartoniku typu Tymbark, ze słomką, poj. 0,2l,  lub równowaŜne............ sztuka 820

22b Sok pomarańczowy w kartoniku typu Tymbark, ze słomką, poj. 0,2l,  lub równowaŜne............ sztuka 800

23
Cistka typu DIGESTIVE z mąki pełnoziarnistej, słono-słodkie, waga op.130-150g lub 
równowaŜne ………………………………………. opakowanie 800

24

Torcik waflowy typu Twój Torcik Wedlowski, z nadzieniem kakaowym, oblany czekoladą 
deserową i dekorowany czekoladą mleczna (25% -30%), waga op. 35g -40g lub 
równowaŜne.......... opakowanie 800

25
Pierniki nadziewane w czekoladzie typu KOPERNIK, czekolada (23%), marmolada morelowa 
23%, waga op. 130-150g lub równowaŜne …………………………….. opakowanie 800

26
Czekolada gorzka typu E.Wedel bez dodatków, masa kakaowa min.61%, waga op. 100g -
105g lub równowaŜne ............ sztuka 800

27
Wafelek czekoladowy typu Prince Polo z kremem kakaowym o zawartości kakao 53% waga 
35g - 40g lub równowaŜne ............ opakowanie 800

Formularz zaleca się wypełnić pismem drukowanym. NaleŜy wypełnić wszystkie pozycje formularza rzeczowo-cenowego.

RAZEM

UŜyte w zestawieniu nazwy i znaki towarowe określają wyłącznie standard oraz jakość zamawianych artykułów. Zamawiający dopuszcza artykuły równowaŜne tzn. 
(jakościowo nie gorsze od wymienionych). W PRZYPADKU ARTYKUŁÓW RÓWNOWAśNYCH NALEśY WPISAĆ ICH NAZWY W MIEJSCACH 
WYKROPKOWANYCH W FORMULARZU RZECZOWO-CENOWYM.


