
nazwa artykułu jednostka miary ilość

1

Mleko świeże pasteryzowane w wysokiej temperaturze, homogenizowane, 

zawartość tłuszczu 3,2%, bez konserwantów. Opakowane w butelkach 1l z 

tworzywa sztucznego (materiał opakowaniowy dopuszczony do kontaktu z 

żywnością). Termin przydatności do spożycia minimum 9 dni.

l 190

2

Margaryna do smarowania pieczywa, 100% roślinna, bez dodatku białka mleka, 

laktozy, opakowania 450 g
szt 20

3

Masło ekstra lub osełka bez dodatków roślinnych o zawartości tłuszczu nie 

mniejszej niż 82%, nie zawierające barwników i konserwantów. Opakowanie 

200g.

szt 180

4 Margaryna palma, min.80% tłuszczu, opakowania 250 g szt 40

5

Ser twarogowy półtłusty klasy I, formowany, zawartość tłuszczu 4%, pakowany 

próżniowo w folię z tworzywa sztucznego (materiał opakowaniowy dopuszczony 

do kontaktu z żywnością). Termin przydatności do spożycia minimum 9 dni.

kg 90

6

Ser żółty podpuszczkowy dojrzewający, typu holenderskiego, pełnotłusty 

(zawartość tłuszczu nie mniej niż 45% w s.m.), różne gatunki np. Salami, Gouda, 

Edamski, Tylżycki, Podlaski, Sokół, lub inne równoważne, kawałkowane, w 

opakowaniu foliowym bez konserwantów, sztucznych barwników. Termin 

przydatności do spożycia minimum 9 dni.

kg 12

7

Kefir - napój naturalny, fermentowany z mleka pasteryzowanego, bez 

konserwantów, nie zawierający wzmacniaczy smaku, substancji żelujących. 

Opakowania - pojemniki tekturowe lub z tworzyw sztucznych, dopuszczone do 

kontaktu z żywnością

l 33

8

śmietana o zawartości tłuszczu nie mniejszej niż 22%, nie zawierająca 

konserwantów, substancji zagęszczających. Opakowanie ;pojemnik z tworzyw 

sztucznych (materiał opakowaniowy dopuszczony do kontaktu z żywnością). 

Termin przydatności do spożycia minimum 9 dni.

l 300

9

Śmietana o zawartości tłuszczu nie mniejszej niż 30% nie zawierająca 

konserwantów, substancji zagęszczających. Opakowanie: karton lub pojemnik z 

tworzyw sztucznych (materiał opakowaniowy dopuszczony do kontaktu z 

żywnością). Termin przydatności do spożycia minimum 9 dni.

l 85

10

śmietana o zawartości tłuszczu nie mniejszej niż 18%, nie zawierająca 

konserwantów, substancji zagęszczających. Opakowanie ;pojemnik z tworzyw 

sztucznych (materiał opakowaniowy dopuszczony do kontaktu z żywnością). 

Termin przydatności do spożycia minimum 9 dni.

l 280
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