
       Załącznik nr 2 do SWZ 

 Część nr 3 Ryby, warzywa i owoce świeże     

      

Lp. Opis przedmiotu zamówienia J. m. Ilość 
cena 

jednostkowa 
brutto 

wartość 
brutto 

1 brokuły mrożone, opakowanie do 2,5 kg kg 200     

2 brukselka mrożona, opakowanie do 2,5 kg kg 30     

3 cukinia mrożona, opakowanie do 2,5 kg kg 5     

4 dynia kostka mrożona, opakowanie do 2,5 kg kg 10     

5 
fasolka szparagowa zielona cięta mrożona, opakowanie 
do 5 kg 

kg 200     

6 
filet z dorsza bałtyckiego (Gadus morhua) bez skóry, bez 
ości, SHP[1], mrożony, bez glazury, bez wody 

kg 100     

7 
filet z łososia bez skóry, bez ości, SHP[1], mrożony, bez 
glazury, bez wody 

kg 5     

8 
filet z miruny nowozelandzkiej (Macruronus 
novaezelandiae) bez skóry, bez ości, SHP[1], produkcja 
morska, mrożony, bez glazury, bez wody 

kg 250     

9 
filet z morszczuka argentyńskiego (Merlucius hubbsi) bez 
skóry, bez ości, SHP[1], mrożony, bez glazury, bez wody 

kg 100     

10 
filet z tilapii (Oreochromis niloticus) bez skóry, bez ości, 
IQF, mrożony, glazura max. 25% 

kg 100     

11 groszek zielony mrożony, opakowanie do 2,5 kg kg 20     

12 jagody mrożone, opakowanie do 2,5 kg kg 20     

13 kalafior mrożony, opakowanie do 2,5 kg kg 300     

14 maliny mrożone całe, opakowanie do 2,5 kg kg 150     

15 marchew mini cała mrożona, opakowanie do 2,5 kg kg 100     

16 marchew z groszkiem mrożona, opakowanie do 2,5 kg kg 200     

17 
mieszanka kompotowa mrożona (wiśnie, śliwki, 
truskawki, porzeczka i inne), bez pestek, opakowanie do 
2,5 kg 

kg 100     

18 
mieszanka warzywna chińska mrożona (marchew, 
cebula, por, papryka, kiełki fasoli mung, pędy bambusa, 
grzyby chińskie mun), opakowanie do 5 kg, bez ryżu, 

kg 30     

19 
paluszki rybne w panierce mrożone, filet z ryb białych bez 
skóry min. 57%, bez ości 

kg 200     

20 porzeczki czarne mrożone do 2,5 kg kg 50     

21 
szpinak siekany porcjowany mrożony, opakowanie do 2,5 
kg 

kg 10     



22 śliwki mrożone, bez pestek, opakowanie do 2,5 kg kg 100     

23 truskawki mrożone, bez szypułek, opakowanie do 2,5 kg kg 600     

24 wiśnie mrożone, bez pestek, opakowanie do 2,5 kg kg 200     

  Razem 
  

      

 


