
Lp. Ilość Jm. Cena brutto Wartość brutto vat

310,00 kg 0 5

90,00 kg 5,25 472,5 5

2 90,00 pęczek 1,57 141,3 5

3 1800,00 kg 1,05 1890 5

4 1200,00 kg 1,47 1764 5

5 40,00 kg 3,15 126 5

6 30,00 kg 3,78 113,4 8

1000,00 kg 1,57 1570 5

400,00 kg 1,54 616 5

8 300,00 kg 2,52 756 5

9 1300,00 kg 3,02 3926 8

10 500,00 kg 2,94 1470 5

11 280,00 kg 3,15 882 5

12 100,00 opak 4,00 400 5

13 450,00 pęczek 1,05 472,5 5

1700,00 kg 1,57 2669 5

650,00 kg 2,10 1365 5

15 25,00 szt 5,78 144,5 5

16 350,00 pęczek 0,84 294 5

17 900,00 kg 3,78 3402 8

18 1100,00 kg 5,25 5775 5

19 350,00 kg 7,35 2572,5 5

20 350,00 kg 6,82 2387 5

550,00 kg 3,15 1732,5 5

200,00 kg 3,67 734 5

22 150,00 kg 6,30 945 5

23 55,00 kg 2,50 137,5 5

24 750,00 pęczek 1,57 1177,5 5

25 1550,00 główka 3,67 5688,5 5

26 1200,00 kg 3,15 3780 5

27 30,00 kg 8,40 252 5

28 500,00 pęczek 1,26 630 5

29 20 000,00 kg 1,80 36000 5

30 160,00 kg 2,20 352 5

31 1300,00 kg 4,40 5720 8

32 50,00 kg 24,00 1200 5

33 60,00 kg 6,00 360 5

34 650,00 kg 4,50 2925 5

35 1650,00 kg 3,00 4950 5

36 4500,00 szt 0,70 3150 5

37 60,00 kg 25,00 1500 5

38 500,00 kg 4,50 2250 8

39 600,00 kg 4,80 2880 5

40 500,00 kg 4,50 2250 8

41 50,00 kg 7,00 350

42 50,00 kg 7,00 350 5

43 500,00 kg 4,00 2000 5

44 100,00 kg 17,00 1700 5

45 10,00 kg 0,55 5,5 5

46 10000,00 szt 0,55 5500 5

Wskaźnik inflacji: 2,0% 2 302,62 zł

7
kapusta biała, bez uszkodzeń 

fizycznych i organicznych

 w okresie od stycznia do końca marca oraz           

od września do końca grudnia

od kwietnia do końca czerwca

Załącznik nr 1A do siwz

KALKULACJA CENOWA
Sukcesywne dostarczanie artykułów: owoców, warzyw i jaj na potrzeby stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej Nr 55 w                       

Szczecinie

Nazwa towaru

1
por cały, nie uszkodzony przez 

szkodniki, bez uszkodzeń 

fizycznych i organicznych

 w okresie od stycznia do końca kwietnia oraz       od 

września do końca grudnia

od maja do końca czerwca

koper pęczek

botwina pęczek, nie uszkodzona przez szkodniki, bez uszkodzeń fizycznych i organicznych

buraki ćwikłowe całe, nie uszkodzony przez szkodniki, bez uszkodzeń fizycznych i organicznych

cebula cała, nie uszkodzona przez szkodniki, bez uszkodzeń fizycznych i organicznych

czerwona cebula cała, nie uszkodzona przez szkodniki, bez uszkodzeń fizycznych i organicznych

cytryna, bez uszkodzeń fizycznych i organicznych

kapusta czerwona, bez uszkodzeń fizycznych i organicznych

kapusta kiszona z marchewką

kapusta pekińska, bez uszkodzeń fizycznych i organicznych

kapusta włoska, bez uszkodzeń fizycznych i organicznych

kiełki (brokuł, rzodkiewki, jarmużu,rukola), opak. 150g, bez uszkodzeń fizycznych i organicznych

21

pietruszka korzeń ( nie pasternak), 

cała, nie uszkodzona przez 

szkodniki, bez uszkodzeń 

fizycznych i organicznych

 w okresie od stycznia do końca marca oraz           

od września do końca grudnia

od kwietnia do końca czerwca

14

marchew,  niemyta, cała, nie 

uszkodzona przez szkodniki, bez 

uszkodzeń fizycznych i 

organicznych, bezazotowa

 w okresie od stycznia do końca marca oraz           

od września do końca grudnia

od kwietnia do końca czerwca

mięta świeża w doniczkach

nać pietruszki, pęczek

szczaw świeży, pęczek

ogórki kiszone

ogórek świeży o naturalnym kolorze, całe, bez uszkodzeń fizycznych i organicznych

papryka czerwona, żółta, zielona, bez uszkodzeń fizycznych i organicznych

pieczarki, całe, bez przebarwień,  bez uszkodzeń fizycznych i organicznych

pomidory o naturalnym kolorze, całe, bez uszkodzeń fizycznych i organicznych

biała rzodkiew, cała, bez uszkodzeń fizycznych i organicznych

rzodkiewka, pęczek, bez uszkodzeń fizycznych i organicznych

sałata lodowa, bez uszkodzeń fizycznych i organicznych

seler, cały, nie uszkodzony przez szkodniki, bez uszkodzeń fizycznych i organicznych

nektarynka, bez uszkodzeń fizycznych i organicznych

szczypior, pęczek

ziemniaki gat. I, całe, nie uszkodzone przez szkodniki, bez uszkodzeń fizycznych i organicznych

arbuz, bez uszkodzeń fizycznych i organicznych

banan, bez uszkodzeń fizycznych i organicznych

borówka, bez uszkodzeń fizycznych i organicznych

czereśnia, bez uszkodzeń fizycznych i organicznych

gruszka, bez uszkodzeń fizycznych i organicznych

jabłko, bez uszkodzeń fizycznych i organicznych

kiwi, bez uszkodzeń fizycznych i organicznych

malina, bez uszkodzeń fizycznych i organicznych

mandarynki klementynki, bez uszkodzeń fizycznych i organicznych

jaja w skorupie pochodzące od kury domowej, klasa A, rozmiar L, skorupa 

o normalnym kształcie, czysta, nieuszkodzona, niemyta, nieczyszczona

 Razem:

pomarańcza, bez uszkodzeń fizycznych i organicznych

porzeczka, bez uszkodzeń fizycznych i organicznych

truskawki świeże, polskie ( sezonowe), bez uszkodzeń fizycznych i organicznych

winogrono, kiść, bez uszkodzeń fizycznych i organicznych

śliwka, bez uszkodzeń fizycznych i organicznych

czosnek świeży, polski, o naturalnej barwie, bez uszkodzeń fizycznych i 

organicznych



euro:

Z uwagi na zmiany, które wprowadzono zgodnie z reformą dot. likwidacji gimnazjów, szacuje się niwielki wzrost ilość osób 

korzystających z posiłków w roku szkolnym 2018/2019, gdyż liczba oddziałów w placówce zwiększyła się o ósme klasy. Zakupy 

zaplanowano zwiększając dotychczasowe ilości również z uwagi na przewidywaną modyfikację jadłospisów. Do kalkulacji przyjęto 

ceny z oferty cenowej na rok 2018 która zawierała najwyższą kwotę i doliczono wskaźnik inflacji z 2017 r, który wynosi 2%. 


